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هللأرعسب99

نيعتسنهبويدمرسلايلزالايدبألادحاولا

كريرطبلافيلأتقدصتلاوقيقحتلاىلععومجملاغراتلاباتك

ةفرعميفىسيعهيخاىلاُهبتكقيرطبنباديعسبىنكأسويشيفا

ةّيمالسالاةرجهلاينسىلإمدآدهعنمةَّيكأخيراوتلا•

نمكنع1)فرصاو.اهقوأواهنسحأةّيهلارومألانمىخاايهللاكمهلأ

زلانمكله)مادو.ةعأرتسلانمكلاجو.اهقوأواهمظعأةئيدرلاتاررحملا

الو0هيضريامعيمجكمهفو.كمسقنيلاحلايفو.كمهسنيرادلايفدافاو.ةمظعا

.ةليضفلاسوبلبهللاكدعساكلهمسربترمأامتمهف.هيصقتسيامبهلوحنمكزرفأ

ينسىلإمدآدهعنم،ةّيلكلاخيراوتلاةفرعميف.ةليذرلاراطابيدرتلانمكرهطو١·

نعهتفرعمبينغتستل·ماوعألاوروهدلاوروهشلارممىلعكلذتنهريو.ةيمالسألاةرجهلا

ىلاليسلاحسفأكلهللاجهنلاكلتمسرو.ماعلاوصاخلانمردحألكلكلاءوس

ُهتلعجو.اًددكًاجذومنوًاسر٠ةدافالاوملعلاغلبأنيحلكيفكفرعو.ةداعسلا

كتنطفءاكذلًاقباطمو.ةفيرشلاكسفولعلالكشُمهَتيأرامردقبو.اًديفماًرصتخم

بتكلايفو.ليجتالاوةاروتلانمُهتجًابيرقتلاوزاجيالانم.ةفيثكلاةيلاعلا١٥

تغلبو.ًابهذمقدصاو.ًابلطمؤ)ريخاُهتلعجواذهيلاتكهتعمجو.ةثدحلاوةميدقلا

ًاحاــضيأكناوخالوكلتحضواو.مهفوذهبيفتكيو،بلوذهيضتريًاغلبمهيف

اريخواًرجأكلوانلبجوي

اًبيرابوانبر4)دمحوبىدتناملَّوأ:(25)ببطتملاقيرطبنيلاديعسلاق

بتكلاعيمجلًاحاتفمُهمساسدقتهدمحنكذأ."هؤانثّلجايحموانقلاخو٢·

دجملالهأهللدجملاو..هتاداعليبجيكلذنعانلنوعلاّلجوّزعُهُلأسنو.لئاسرلاو

(.Ed.Pocockiana (Pc(ماداوؤ:.Corr(2فرصو:Corrige(1



دعبنماهريدموءاهنوكلبقنمءايشالارّدقم،هدابعنماًركشهبيجارلاو.ِهْيَّلوو

روجلاوقسفلالعجو.اهبرماوقحلاننُسنملدعلاوةمحرلالعجيذلا،اهثودح

ملو.مهعسوزواجتي1)لعفىلعةدابعلاريجيمليذلا،اهنعىهنولطابلاليبسنم

مهلامخالو·نيراـتخممهلاعفالمهلعجلب.مهتقاطُهنعفعضتالعِهقلخىلعردقي

فيطلو0ةيورلاوزييمتلاةليضفنمكلذىلعمهناعاونيبستكممهرومالو·نيربدم•

توبثلًايعادًاببس"ةّيصنيذلاةا)لقعلانمةيرهوجأمهيفُهُبكامبةنوعملاوريكفتلا

دمحلاف.مهيلعًافطعتومهحالصلاًراثأ.مهلةلالدلاىلإةيدؤمةّجحمو.مهيلعةجحلا

.ةيلزألاهتايحوةميدقلاهتمكحويدبالاهرهوجيّلجوّزعوهف،ةينادحولابدرفنملاهلل

ةهبشهسومانيفلعجيمليذلا0ءانسلاودجملابجوتسمو··ءانثلاودمحلاقحتسم

بوعشلًلاتيبًاحضاوهلعجلب.ًافالتخابجوًيابايتراهتعيرشيفالو.ًاكشيضتقت10

مالكلايفمهنيابتىلعممألارئاسلاًرهظًاّلعو.تاهجلاوبابسألابمهفالتخاىلع

تالوهموتازجعملانممهيلاةثعباموهلسروهئايبنايديىلعؤ)رهظأامب·تاغللاو

نملبلقنملاءوسبدعواو.هبنمآنملرظنلاليجيدعوو.هيدىلااعدو.تايآلا

"ءاّيإو.هيدلةفلزلاىضتقو.هناسحالديزملانميرتمياًدمح."دحجوهنعفرحت

هتفأرُهثمبّرقتلاانبسكيوهتعاطبلمعلاىلادوعي

نأديرييتلامولعلانمماعلصأبةفرعمُهلنكيملنملكنافدعبًاّمأ

كلذلعرفيضاقلاًاضيأُهتفرعمتناكوهديريامةجيتنُهنمجتنيلاهيفملكتي

.هبعتراصو4)نايذهوًاًرذهًةجاتناوُهمالكناك.هيلاعجريلصأنعالملعلا

:لاقالاثمسَّدقملامليفلايفانصلخمواندّيسبرضدقو.ًايلوالزهكلذيفهؤانعو٢٠

اهبزوجيءاملانمناليسىنداواهطقتاهبّزغعررتحافلمرلاىلعهرادىنبنم

اذهف·اهكلهيءاملاناليسالواهطقستحايرلاالفرخصلاىلعهرادىنبنمو.اهكلهي

عجريلصأريغنمناكملعيأيفملكتنملكنأل.مهفينمل؟)الثموًاسايقلا

Pe.minus:لعفبهدابعىلعةا)Pe.:لقلاmeliusةّيرهوجنم recte(1
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0لمرلاىلعهرادينابلاكًاكيشوعطقيولالحتالاعيرسناكهيلعدنتسيوهيلا

اًرْيُتاًديدسُهمالكناكملعلاكلذ)لصأةفرعمنعناكملعيأيفملكتنمو

ىلعةرادينابلاكهيلعدنتسيوهيلاعجري.لصانعمّلكتُهنألاًديطوًاحضاو

يفاهريغوقطنملابتكيفسيلاطاطسرأونوطالفاكاذيفمّلكتدقوةرخصلا

دارأاذأملعتملاليسفيكوهدودحوباسحلالوصاواهدودحومواـعلالوصأه

دقةف)ًامنىنعملااذهيفريثكمالكبُهتفرعمدارأملعيأةفرعمىلعلوخدلا

ذافاذهانباتكلوطيًاثلا"وحرشامزكذىلإةجاحانبتسيلو،"وركفواوحرش

نمملعةفرعميفملكتينأدارأنملكنأتقواذهيلاتكردصيفتمدقدق

بجوؤ)كلذناكاذاُهئافًاملاعملعلاكلذلــصابنوكينأُهليغبنيف.مولعلا

فلتخادقو.هيلعدمتعيوهيلاعجريًاصا(87)ُهَلأسا4)عضتنأةرورض١٠

ثحيدعبكلذنميدنعحصيذلاو.ًاريثكًانيابتمًافالتخاخيراتلايفسانلا

.ةحيحصلابتكلانماهريغوةاروتلايفوهً)امهيلاعجأريثكبعتوليوط

يلاتكنوكيىتح،ةرصتخمةزيجواًرابخاُهنمضاوًافاشًايفاكًاحرشُهحرشأفوسو

·ًاينغتسمخيراتلانمءيشملعيفرحاىلاعجرينأنعهسفنبًايفتكُماذه

ةفرعمنوكتلاذهانرصعىلإمدآهللاقلخاملوأنم"ىدتلانأهيف6)ةينلاو١٥

·ةبلطلككارداىلعاــنيعمةوقلاولوحلاودييأتلاهللابو.ةحضاوكدنعكلذ

لكىلعُهنا.هتاضرمدقعوهتعاطلعنمانرومأحالصهيفامىلاقيفوتلاو

ريدقءيش
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نيعتسنهبويدمرسلايلزألايدبالادحاولا

عوجملاخيراتلاباتكبتكهقفوتنسحوىلاعتهللانوعبئدتب

نياديعسبىنكآسويشيفاكريرطبلافيلأتقيدصتلاوقيقحتلاىلع

1)قيرطب•

قلخناكومايأةتسيفةا)ءاوحومدآواهيفامبايندلاقلخلجوزعهللاَّنأ

لخداوقلخلاهللالكهيفنالعباسلامويلايفهللاكرابو.سداسلامويلايفمدآ

ةفرعملاةرجشالخامراجشالاعيمجنمالكأينأامهرماو.سودرفلايفءاّوحومدآ

نمتلكأفهبىلاعتهللااهرمأامتفلاختءاَوحلناطيشلاسوسوف.اهنمالكأيالف

3)ةعستيفةنجلانماهجرخااهبراـيصعالف٠اهنممدآتمعطاوةرجشلا١·

نأامهرساوضرألاامهنكساو.دنهلالابجنملبجىلعةعمجلاموينمتاعاس

ةراجوًامالغتدلووتلمحفءارحىلعمدآعقوو.ضرألاألميوارثكالساتي

ىسفةيراجوًامالغتدلووتلمحمث.نورزاةراجلاىّمسونيقمالغلاىّمسف

مدآلاقنامالغلا4)ربكالف.اروفليئاورلاوأنيوأةيراجلاىمسوليباهمالغلا

تدلويتلانورزآلياهذخأيلو.لياهعمتدلويتلانيوأنيقذخأيل:ءاّوحل1*

تناكنوزانال.هتخاليباهذخأيويتخأذخآانأ:ءاوحهمالنيبقلاقفنيقعم

فالخاذه:لاقواًدجهيلعقشمالكلااذهمدآعمساملف.نيوأنمنسحا

ليباهناكو.ضراللًاّمألفنيلقناكو.كعمتدلويتلاكتخاذخأتنأةّيصولا

سأر(4")ىلإاعلطاومنغلادالوأنموضرألاراننماذُخ:مدآاهللاقفمنغيعار

هضرأةركنمنيبقءاخ..كءاسناذخأتذئنيحواكئابرقابرقوسدقملاليجلااذه٢٠٠

habentىرحmodoءاوحTextus modo(ةا.Deest in P(1

Cor(3.:عتCorr(4.:ربك



لجانمليباههاخألتقينأنيبقيفناطيشلالخدذالبجلاسأرىلاناعلط

هللاُلبقاهنيبارقامّدقاّملف.نيبقنابرقهللالبقيملاذهلجانمو.هتخانورز

.ءاخادسحوًاقنحوًابضغليباهىلعنيلقدادزاف.نيبقنابرقلبقيملوليباهنابرق

مدآنزحدتشاف.ُهَتلقرجحيهسأربرضفليباهىلعنيقدشلبجلانمالتالف•

ًاشعترمًاعزفنياقناكو.هدلوونيبقهللانعلو.ةنسةئامليباهىلعاحاوءاّوحو

ناكوُهعمُهتخانورزآنيقذخاو.دونيف1)ةبرغيفهللاُهحرطوهتايحمايأًامئاه

نوثلثوةا)ناتئاممَدآىلعقلأنأدعبتلمحنءاّوحىلعمدآعقومث0كلانهُهكسم

لثمقلخلاَماتاًرابجهجولاحيبصتيشناكو.تيش"ءاّمسفًابالغتدلوفةنس

لياهتخانيوأتيشلمدآجَّوزف.نافوطلالبقاوناكنيذلاةربابجلاوبأوهوهيبأ١·

الف.ريثكدالوأكلذدعبمدآلدلوو.نانيقشوبألدلوو،شونااهنم"هلدلوو

ؤ)تيشنياشونانإنانيقوأتيشنياشوناوتيشهنبااعدمدآتومبرق

تماذا.كدالوألكيفةّيصولاهذهنوكت:مهللاقومهاصوأونانيقنياليئللهمو

نمنوكييذلاو،زونكلاةراغميفينولعجوةخلسلاونابللاوّرملابيدسجاوطحت

"هلعجيوهعميدسجذخأيسودرفلالوحنممكجورخدنعنامزلاكلذيفكدالوأ١٩*

.يدالوألكصالخويبصالخ(4)نوكيكانهنمنأل·ضرألاطسويف

ةعبرأيفةعمجلامويمدآتامو٠ةنسنوثالثوةئامعستمدآشاعامعيمجت

تاعاسعستيفهدومربوهوناسيننممايأةتسيفلالهلانمةليل4)رشع

"هطنحمدآتامًاّملف.سودرفلانماهيفجرخأيتلاةعاسلايفو.ةعمجلاموينم

ةراغميفهنفدوهللاقامكلبجلاسأرىلإهدسجيعلطوًارمأكتيشهنبا"

ًاموي5)نيعبراوةئامهيلعاوحتو،زونكلا

مدآتومدعبنمو.شونأهلدلونينسسمخو6)ناتئامتيشىلعتتأاملف

نيإنانقوهركبشوأهنأتيشذخاو،نيعلانيبقةيقنمتيشةيقتقفتا

Pc.: omittitنيتئام(و:Pc.male(2هبزعيف:.Pc(1

Cor(4:ةرشععبرأ)Pe.male:نوعبراوPe.male(6:نيتئام٢•



ثيحةلعلاىلإلبجلاىلامهدصاو.مهدالواومهءاسنونانيقنأليلهوشونأ

1)اوناكَو.ليباهلتقثيحةعقبلايفلفسااوقفهدالوألكونيبقًاَمف.مدآنفُد

تاوصأنوعمسياوناكو·سدقلاوةراهطلاىلعلبجلاكلذيفتيشونب

2)اويتسف.ةكئالملاعمنوللهيونودّجمياوناكو.مهنمبرقلاباوناكمهنالةكئالملا

ناكاغاداصحالوعزالولعمهلنكيملو،مهئانبأومهئاسنومههللاءانبا•

ال»مهناميأناكوبذكألوينبالودسحمهدنعنكيملو.راجشألاراثآنممهماعط.

هللامادقنودجسيوسدقملالبجلاسأرىلإنوعلطيمويلكيفاوناكو«ليباهرمدو

لقيالنأليباهمدبهدالوأفلحتساتيشتومبرقاملف،مدآدسجيؤ)نوكربتيو

ىلإلزنيمهدالوأنم4)دحأنكرتيالو.سّدقملالبجلااذهنممهنمدحا

دعبشوناو.ةنس3)رشعانثاوةئامعستتيششاعامعيمجل٠نيعلانيبقدالوأ١٠٠

لوبطلانيعللا(55)نيئاقدالوأذختاهمايأيفو.نانيُقهَلدلوةنسنيعستوةئام

ذختياملكوساحنلاوديدحلالمحنملوأمهو،فزاعملاوطباربلاوجونصلاو

"اهيفاونكسوبابقلااونبوامهنم

هيخالتقمدآنبانيعلانيبقلتقشونأةايحنمةنسةئامثالثيفو

وهومهسبىرف·ًايعارناكخمالُهمسأنيباقدلونمعباسلانأكلذولياه١•

فقاًلامئاهناكهنالةباغلايفرودينيئاقناكَو.ُهلتقفنيبقهدجبلقباصافبعلي

امعيمجل.ةنسنيثالثوةئامعستُهتايحتناكونيعلانيبقتاف.دحاوعضوميف

·ليئللهمُهلدلوةئسنيعبسوةئامدعبنانيقونيئسسمخوةئامعستشوناشاع

هدالوأنماًدحأكرتيالالياهمدبهفلحتساوليئلاهماعدنانقتومبرقاملف

6)ةرشعوةئامعستنانيقشاعامعيمجت.نيعللانيقدالوأىلإلبجلانملزني٢٠

نيثالثوةسمخوةئاميفودرايُهلدلوةنسنيتسوسمخوةئامدعبليثللهمو

لينلهمتومبرقاو.زونكلاةراغميفنفُدونانيقتامليثكلهمةايحنمةنس

Cor(4.:اًدحأ)Cor.:ةرشعيتنثاوCorr(6:رشعو٢•



تس-A,ـ

ىلإلبجلانملزنيهدالوأنماًدحأكرتيالأليباهمدبهفلحتساودرايُهنبااعد

1)نوعستوةسمخةئامناكليئللهمشاعامعيمجناكف.لوتقلانيعللانيقدالوأ

لوتاقلانيئاقدالوأًاماو.خونخُاهَلدلوةنسنيتسو2)نينثاةئامدعبدرايو0ةنس

لاجرلافلخءاسنلاناكو.ءاسنلافلخنولهصيليخلالثممهنملاجرلاناكف

ضعبمهضعبمّدقوضعببمهضعبنوقسفيونوفقياوناكو0ءايحالاكلذلثم

قشامهنمزئاجعلاناكو.ةثالثلاونالجرلاؤ)ةأرمألاىلععمتجيناكو،ةينالع

ه)اوناكامو.مهتاهمأىلعبابشلاومهتانبىلعءابالاوبابشلا(6)نم

نمةلآلكبنوبعلياوناكو.مهدالوأنوفرعيءابالاالومهءابآنوفرعيمهدالوأ

5)اوعمساملف.سدقملالبجلاسأرىلامهوهلومهحايصتوصدعصفوهللاتالآ

.نيعللانيقدالوأىلإلبجلانماولتقيللجرةئاممهنمعمتجاحابصلاتيشوني١٠

الف·اوزوهلوقاولبقيملفسدقملاليجلانماولزنيالأليباهمدبدرايمهفلحتساف

.ةوهشلاباوقرتحافءايحالبةارعهوجولاحابصنيعللانيلقتانباورصبأاورت

عابسلالثم7)مهوكرفةربابجحابصلاجرمهنأنيبقتانبمهيلا6)اورظو

نمنيعلانيبقتانبتدلوف.نيبقتانيبءاقللابتيشونبكلهو8)مهداسجأاوسندو

تانبىلإاورظنامهولآينبنومسيوهللاينبنالوقيةاروتلايفو،ةرابجلاتيشينب١٠٠

11)لوقييرديالوطلغييذلاف.ةربابجلامهنمناكف10)مهيلااورت9)ناسحنيلق

ىلاسدقملالبجلانماولزنتيشوثبمهافاو.مدآتانبىلااولزنةكئالملانأ

اوناكسّدقملالبجلايفمهانكسومهتراهطلاتيشينبنال·نيعلانيبقتانب

رشبلاتانبىلإاولزنةكئالملانانولوقينيذلاًاَمف،هللاينبيأمهولاونبنوعسي

ناسنالاو.عامجلامهعبطيفسيلوطيسبرهوجةكئالملارهوجّنأل·نوطلغيف٢·

ملنوعمجيةكئالملاناكولو.ناويحلاعيمجكلذكو.عاجلاهعبطيفبكرمرهوج

Corr(1.:نيعستوًاسخوةا)Cor:نيتنثاوؤ)Corr.:ةأرملا

:.Corr(7ترظن:.Cor(6عمس:.Cor(6ناك:.Cor(4

ّنهوكرفCor(8.:ّنهداسجاCor(5.:ناسّحنظأ:Pe.:تانسح

sed perperamلوقيام:.Pc(11ّنهلإ:.Cor(10



ونبؤ)اودارأًاملف،ة)ّنهودسفأالإسانلاتانبنمءارذع)اوكرتياونوكي

سدقملاليجلاىلا4)اوعجرينأنيعللانيئاقتانبىلإلبجلانماولزننيذلاتيش

كلذدعبلبقاو(6)لبجلاىلإاودوعينأمهلأّيهتيملف،اًرالبجلاةراجمتراص

نيعلانيبقتانبىلاسدقملاليجلانمنولزنيموقدعبموق

خلاثوتامنيأخمالوخونخانيأخلاشوتاموخونخاهنبأاعددرايتومادالف•

كونباًماف،سدقملالبجلااذهنمكدحالتقي)الاورظنا:مهللاقوخمالنباحونو

لبجلااذهيفمككرتيالّلجوّزعهللاناملعااناواوكلهواوطقس6)دق

هذهومدآدسجهعمذخأيلفناكملااذهنممكنمجرخنمنكلو،سّدقملا

نينثاوةئامعستدرايشاعامعيمجل٠هلهللالوقيثيحىلإهيّدؤيونيبارقلا

ةنس7)نيتسو1•

نمةنسنيرشعيفو،خلاشوتم"هلدلو0ةنسنيتسوسمخوةئامدعبخونخو

نيرشعوةعبسيفراهنلانمتاعاسعستيفءاثلثلامويتيشتامخونخاةايح

شوناةطخل،ةنس8)رشعينثاوةئامعستهتايحتناكو.يرسموهوبآنًماموي

ًاموينيعبرأهيلعاوحأومدآعمزونكلاةراغميفهنفدوةخلسلاونابللاوّرملابهنبا

نمةنس11)نوسخوةثالثيفو.ةنسنيتسو1o)ةعستوةئامعستخلاشوتام

تلخمايأ12)ثلثلسمشلابيغمدنعتبسلاموييفشونأتامخلاشوتامةايح

نانقهثبأةطّنحو.نيئسسمخوةئامعستهتايحتناكو.هبابوهولوألانيرشتنم

ًاموينيعبرأهيلعاوحاوزونكلاةراغميفهنفدوةخيلسلاونابللاوّرملاب

غالشاعامعيمجف،حون"ـلدلوةنسنيئاكو1ؤ)ينثاوةئامدعبخالو30

Corr(1.:نوكرتيCorr(2.:اهودسفإؤ)Cor.:دارإ

Pe(4.:اوعلطي؟)Pe.:الآCorr(6.:دقفCorr(7:نوتسونانثاو

Corr(8.:ةرشعيتنثاوPe(9.:نوناقوةعبسوCor.:نينانفوعبسو

(to.:عستو11)Corr.:نيسمخوثالثوCorr(12.:ةثالثل Cor

Pc(13.:نينثاو;corr.:نيتنثاو٢*
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ىفطصاخالةايحنمةنس2)رشعةثالثيفو·ةنس1)نوعبسوعبسوةئامعبس

هعفرتقوخونخالناكو.سيرداهيمستبرعلاو.هيلاهعفروخونخا(6")هللا

ونبونيعلانييقوتب4)اوناكخونخآعفرامف.ةنس3)نوتسوسمخةئاثلثهيلاهللا

يفو.ًءدبعهيلاتلاموُهسقت)هتيوهوءيشهجتأنملكمهيلااولزننيذلاتيش

ةثالثيفراهنلافصنءاعبرألامويناــئبقتامخمالةايحنمةنسنيتسوىدحا•

يفُهنفدوةخلسلاونابللاورملابليثكلهمهنباُهطحف.هبابوهو.ناريزحنًمامويرشع

نيئسرشعوةئامعستنانيقةايحتناكف.ًاموينيعبرأهيلعاوحتوزونكلاةراغم

ماحيناثلاو6)ماسريبكلاىسفدالوأةثالثهلدلوةنسةئامسمخدعبحونو

ةنسنيثالثوعبرأيفو.ةنسنيسمخوةئامعستحونشاعامعيمجل0ثفايثلاثلاو

نمايلخنيمويلراهنلانمةعاسثلاثيفدحألامويليثكلهمتامحونةايحنم١·

زونكلاةراغميفهنفدوةخيلسلاونابللاوّرملابدرايهنباُهطَّتحف.هدومربوهوناسين

ةنسنيعستوًاسمخوةئامنامثليئللهمةايحتناكو.ًاموينيعبرأهيلعاوحأو

سمشلابيغمدنعةعمجلامويدرايتامحونةايحنمنينستسونيتئاميفو

هونفدو،حونوخمالوُهنباخلاشتامهطحف،تاهبربوهوراذانًمامويرشعةثلثيف

ةئسنيتسونيتنثاوةئامعستدرايةايحتناكو.ًاموينيعبرأهيلعاوحاوزونكلاةراغميف1ه

خمالاعدف،خألهوبأتامحونةايحنمةنسنيعستوسمخوةئامسمخيفو

تلزناذاف.لبجلااذهيفككشيالّلجوّزعهللاَّنأ:هللاقوهتوملبقحونهنال

.(7)نابللاوّرملاوبهذلايهونيبارقةثالثلاكعملزأومدآدسجكعمذخف

طسويفهلعجيومدآانيبأدسجذخأينأكتومدعبنمكنبا7)يسواو

جرتيالوهتايحمايأًاكساننوكيوكانهمدخيًالجرهدالوأنمسلجيوضرألا٢٠

Pc.male(1:نيعبسوةعبسوCorr(2.:ةرثعثالثPc(3.ةسمخ

Cum in syntaximumerorum perpetuo erret.نوتسوسمخَو:.Corrنوتسو

auctor et discrepent manuscripta interse, jammenda corrigemusnec

deeare.:ناك ampliuslectoremadmonebimus 4) Corr



.هرافظأصقيالوهرعشقلحيالوعابسلادولجنم"هسابلنوكيو.مدآصالخ

قداسيشمكلذبىنعأ..هللانهاكىعديُهنألهدحونوكيو

ةعستلسمشلابيغمدنعدحالامويخبألتاًماعونهبخمالىعدأالف

اوحاوزونكلاةراغميفُهفدوحونةطحف.تاـهمريوهوراذانمًامويرشع•

ةنسةئاسيفو،ةنسنيعبسوًاعبسوةئامعبسخمالةايحتناكو،ًاموينيعبرأهيلع

لوليأنمنيرشعويداحلايفراهنلافصنةعمجلامويخلاشوتامتامحونةايحنم

.ًاموينيعبرأهيلعاوحتوزونكلاةراغميفءانفدوماسوحونهطحوتوتوهو

حئالأسدقملالبجلايففقيملوةنسنيتسوًاستوةئامستخلاشتامةايحتناك

ماحوماسهدالوأةثالثوخونخانيأاسومانةـنبألكيهاهمسأهتأرماو0هدحو10

مساوتيلصماسةأرمامساف،خلاشتامتانبنمّنهومهلةوسنثالثو،تفيو

ر)ةسيسيرآتفايةأرمامساوتلحتماحةأرما

نيعلانيبقدالوابتيشدالوأ:2)اوطلتخاضرالايفداسفلارثكاملف

يناحونىلإهللاىحوأف.يكالملاىلعاوفكعناوقسفلااولمعتساويبصاعملااولمحو

لقينأهرمأو.اهيلعدجويءيشلككلهأوؤ)ءاملا1نافوطضرألاىلعٌلسرم١٠٠

نم(7)ةنيفسلصينأهرمأو،هدالوأءاسنوهتأرماوهدالواووهسدقملاليجلانم

4)ًاعارذةئاغالثةنيفسلالوطنوكي٠جاسلابشخنمةوقلاقو.عبرمبشخ

جراخنمولخادنماهخطليو٠ًاعارذنوثالثاهولعوًاعارذنوسمخاهضرعو

مئاهبلاوعابسللىلفسلاةقبطلاتاقبطثالثاهيفلعجيو·ريقلاوتفزلاب

نماهبناجنمةنيفسلابابريصيو٠هينبلوُهلايلعلاةقبطلاوريطلاىطسولاةقبطلاو".

زونكلاةراغمحونلخدف.ماعطللعضوموءامللةنكمأاهفريصيوةيقرشلاةيحانلا

لمحو.خمالوخلاشتامودرابوليئللهمونانقوشوتاوتيشدسجلبق

.نابللاتفايلمحّورملاماحلمحوبهذلاماسلمحف،نيبارقلالمحومدآدسجحون



اوكبوسدقملاسودرفلاىلامهنيعأاوعفرسّدقملالبجلانماولانيلاوجرخاللخ

.راجشألانوقناعيوةراجحلانولبقياوناكو.سّدقملاسودرفلااهيأمالسلاكيلع:اولاقو

نمًاسوقانلمعينأهيلإهللاىحواو.ةنيفسلاحونلمعفسدقملالبجلانماولزنمث

نوكيو0ُهنمُهتزرمنوكتوفصنوعارذهضرعوعرذأةثالثُهلوطجاسلابشخ

ىخأراهنلافصنو٠عانصلاهيلاعجتلةادغلابراهنلايفتاّرمثالثهببرضي•

سوقانلاببرضتكوعمساذا:هللاقو،فارصنالاتقوىتأىثعلابو.ءادغلاتقو

لمعف،نافرطلالسريهللانإ:مهل)لوق،عنصتيذلااذهءيشيأ.كلاولاقو

ريطلاوماغلألانمناويحلاسانجألكنمهيلاهللاثعبو.هبهللارمأامّلكحون

2)رهاطيقناهنمناكامهذهنمكعمجلوأ:هللا"هللاقو.ماوهلاوشوحولاو

ىتلاواًركذنيجوزنيجوزسند)يذاهنمناكامو.ىنناواًركذةعبسجاوزاةعبس١٠

مدآدسجحونلمحو.هدالوأءاسنوهدالواوهتجوزو(8)ةنيفسلاحونلخدف

ُهتجوزوةنيفسلايفرشيفًءونبوحونناكَو.ُهقوفنيبارقلاوةنيفسلاطسويفُهلعجو

لاجرلاىلإءاسنلاالوءاسنلاىلالاجرلائـًاثلةنيفسلايبرغيفهينبتاجوزو

ضرالاترافهايملانويعهللاحتفو.ُهعملمحينأهبهللارمأاملُكهعملمحو

هئالوةنسةئاّمسحولونافوطلاناكو.ءامءامسلانمهللارطماوراحبلاتقتلاو١•

نيعبراوًاموينيعبرأءامسلانمراطمألاوضرألانمروفيًءاملاماقف.ةنسةئامماس

ىلاعتو·ًاعارذرشعةسمخضرألايفلبجىلعأىلعضرألاقوفءاملاعفترافةليل

الاتابثالوناويحضرألاىلعقبيملف،ًاموينيسمخوةئامضرألاهجوىلعءاملا

ةنسنوتسوسمخوناتئامونافلانافوطلاىلإمدآنف.كله

ءاملانكفةبهضرألاىلعًاحيرهللاثعب.نافوطللًاموينيسمخوةئامدعبو.٢·

رهشلاىتحصقيو"لقيوبهذيءاملالعجو·رطملاعنتماونويعلا4)تدهو

وهو،رهشلانًمامويرشعةعبسيفعباسلارهشلايفةنيفسلاتّرقتساف0.عباسلا

ضرابلصوملابيدوجلالبجوهوطارارأُهللاقيلبجىلعتوتوهولوليأرهش
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،رَمَعينبةريزجيونيمنضرابمويلافرعتو.1)ادرفاهللاقيةيرقيفةعيررايد

تنّيبترشاعلارهشلانممويلوأيفو.رشاعلارهشلاىلإبهذيوصقنيءاملالعجو

رظنيلبارغلاثعبوةنيفسلابابحونحتًفاموينيعبراباذهدعبو.لابجلاسوؤر

ثبلتملفةماحلاثعبف·عجريملوبارغلابهذفضرألاهجونعءاملابضنله

.ضرألاهجوىلعدعبءاملاّنأحونملعف.ءاملاب2)ةلوابماهيلجروتعجرىتح(8)•

"نوتيزةقرواهفيفو3)يشعلابهيلاتعجرفةماحلاًاضيأثعبمايأةعبسدعبو

ةعبساذهدعبحونماقاف.هيلاعجرتملوتبهذفةماحلابثعبمثمايأةعبسًاضيأماقاو

ءاملااهنعبهذوةرضخلاتتبثأدقضرألااذافرظفةنيفسلابابحتفمث،مايأ

املكوهدالوأءاسنوهتأرماوتفايوماحوماسهدالواوةنيفسلانمحونجرخف

رهشلانًمامويرشعةعبسيفنيرهشوةنسدعبناويحلانمةنيفسلايفُهعمناك1·

هدومربوهو·ناسينوهويناثلا

هللالاقو.سقناةينامثنحتيأمهددعىلعنينمناهومسوةنيدماونباوجرخاملف

سوقلاوهوحونلاًدهعهللالعجو،اًدبأاذهدعبنافوطنوكيال:حونلّلجوّزع

ةمالعنوكَيُهنافسقلااذهتيأراذإ:حونلهللالاقو.باحسلايفنيييذلا

برشفحونمهابأاوطعأاًديدجاًبارشاورصعاّملفًاّمكحونونببصنو،دهعلا١•

ماسذخاف.ُهتوخاملعاوكـحضفماحاهرصبأفُهتروعتفشكناماالف.ركسو

ايطفءاهيبأةروع4)نارظنيًالثلفلخىلإايشمواهيلعءالعجواًرازإتفليو

هنباىلعبضغف.ربخلاُهتأرماُهَلتلاقهموننمحزنهبتنااملف.اهياةروع

تالآعيمجماحذختااذهدعبو.هتوخالاًددبعنوكيوماحنوعلم:لاقوُهُتعاوماح

طبقلامهنيذلاُهلسنووههتوخالاًدبعراصو.ةهجلاهذهنًماضيأنعفوهللا٢٠

ربربلالاقو.%)ةبونلاوأةشبحلاونادوسلاو

حونشاعو60)ناتسوةئامماسلوداشخفرأماسلدلونيتنسبنافوطلادعبو

Cerdu) 2) Ita etiam)درقlegendum est, ni falorl;اذرف:.Pc(1

.Pc:ناتلولبماهالجروPc(3.:اثملابCorr(4.ً:ارظني ;lege

Vةتسوةئام٢٥:.Deestin Pc. 6) Pc(%



ًاّرسماسُهنباىصوأحونتومبرقالف،ةنسنيسمخوةئاثلثنافرطلا(9)دعب

اًريخكعمذخو1)اًدحأكبملعيالوةنيفسلانممدآدسججرخأ:هللاقو

ثيحهالعجتىتحابهذاوقلافنيأقاداسيشمكعمذخو.قيرطلاةا)ةنوعملاًرخو

الوعضوملاكلذيفسلجُيهللقوقداسيشمؤ)يبصواو.هللاكالماكيري

.ُهمَدقمدخينأراتخاهللانالهتايحمايأزئاسًاكسانوكيو.ةأرماُهَلذختيه

الو.ناويحلانمءيشالوريطالو3)عساًلاّمدكانهقريالًواتيبُهل4)ينيالو

دولجنمهسابلنوكيو.هللاىلإبّرقَينوكَياًرخواًريخالاًانابرقكانهبرقي

كالمو٠يلعلاهللانهاكُهنألهدحونوكيوهرافظأصقيالوهرعشقلحيالوعابسلا

ملعاو،مدآدسج6)ِهيفنافدتيذلاعضوملاىلإاغلبتىتحاكيديانيبريسيهللا

ءاعبرألامويحونتامةّيصولاهذهماسحونىصوأاملف،ضرألاطسووهعضوملانأ

ةئامعستحونةايحتناكف·سذشبوهورايأنمايلخنيمويلراهنلانمنيتعاسل

ماسةدالوأُهطخل٠ماسةايحنمةنسنيسمخوةئامعبرأيفكلذوةنسنيسمخو

اهنمةنسةئاًمسماسشاعامعيمجو.ًاموينيعبرأهيلعاوحأوهونفدوتفايوماحو

ةنسةئامسمخنافوطلادعبوةنسةئامنافوطلالبق

داشخفرأشاعامعيمجتنانيُقهَلدلوةنسنيثالثوسمخوةئامدعبداشغراو١ه

عيمجفخلاشُهلدلوةنسنيثالثوةئامدعبنانيقو.ةنسنيتسوسمخوةئامعبرأ

(9ُ)هلدلوةنسنيثالثوةئامدعبخلاشو.ةنسنيثالثوةئامعبرأنانيقشاعام

برعلاونييناربعلاوبأوهرباعو0ةنسنيتسوةئامعبرأخلاششاعامعيمجفرباع

نألقلافيساغاوقلأفُهلدلوةنسنيثالثوعبراوةئامدعبرباعو.دوههيمست

همايأيفو0برعلاوبأوهوناطحققلافدعبرباعلادلوو.ضرألا7)تمسقناهمايأيف٢·

ةروشم8)وذوأةروصلانسحيوأةعاجشلابفرعنمّلكنورّوصيسانلاناك

ًائدقاوناكمهنأرّوصلامهتدابعببسناكامناو،ُهنودبعيفليمجزكذبحاصوأةنسح
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يفُهوّرصيةعاجشلاوةنسحلاةروشملاوليمجلايأرلاوذلجرلامهنمتاماذا

نورواشتيفةروصلاكلتدنعاوعمتجاةروشمهيفاوداراورمأمهنزحااذاف.سلاجملا

نكمدحأةروصمهتروشميف1)نومدعيًاثلةروشملايفمهعمةروصلاكلتّنأك

ةئامسمخقلافدلومىلإنافرطلاناف،رَوَّصلااودـبعكلذيفاودامتاملف.مهمدقت

ةنسنوناقوعبسوةئامعبسونافلاقئافدلومىلإمدآنمو.ةنسنوثالثوةدحاو•

لخدوحونوبأ"ءاصوأاكلمعفماسًاَماف.نهاكلاقداسيشمقلافلدلوو

:مهللاقوهتوخااعدو.اًدحأهبملعيملومكآدسججرخاوليللايفةنيفسلاىلا

ضرألافيكرظناورحبلاغلبأىتحضرألايفيشمأنأهتومدنعيناصوأيلانا

نأىلامهوظفحافكدنعيدالوأويتجوزتفلخدقو.مكيلاعجراواهتيدنأواهراهناو

.قيرطلاىلعنوعيلنوكيلقادسيشمكنباينطعا:قلافلماسلاقو.مكيلاعجرأ

نيبلزيملف.هللاكالماهيقلفاجرخو(40ُ)هعمقاداسيشمومدآدسجماسذخأف

مدآدسجالـعًجاّملف،ناكملاامهراوضرالاطسوىلإامهبىهتناىتحاهيديا

يذلاعضوملايفمدلادسجقاداسيشاموماسلعجفعضوملاكلذاهلحتفناهيلع

ماسىصوأمث.نوينارقألاوهوةلجلجلاعضوملاكلذمساو.عضوملاقلغناوحتفلا

دقهللاّناف.هللًانهاكنكوانهاهسلجا:ُهللاقوحوُنهللاقاملكبقاداسيشمل١٥

ماسعجرمث·تقولكيفكيلالزيهللاكالماذهوُهمّدقمدختنوكتكراتخا

.ُهتنفدفقيرطلايفتام:ماُسهللاقف.قاداسيشلمىتفلانيل:قلافُهللاقهتوخاىلا

رهشيفداشخفرأتمرباعةايحنمةنسنيعبسيفو.ًاديدشًازحهيلعاونزحف

ثالثوةئاميفو.ةنسنيتسوًاسمخوةئامعبرأهتايحتناكف.هدومربوهوناسين

\

تناكوتوتوهولوليارهشنمةعمجلامويحوننبماستامرباعةايحنمنينس٢"

ةنسنيتسوعبراوةئامعبرأربعشاعامعيمجو0ةنسةئاّمسهتايح

.ينارسلامهتتتناكيتلاق،دحاومهبالكةدحاومهتثرثميسانلاناك

قدصأيدنعمهوينانويلامهتغلتناك’موقلاقو.يناربعلامهتغلتناكموقلاقو

عمتجاف·يناربعلاوينايرسلاناسلنمعسواوضرعاومكحاينانويلاناسلنأل



ًاجرباهيفةا)ينبنونصخياهتَّصحتوةنيدم1)ينبتل:اولاقًالجرنوعبسونانثامهنم

نينسثالثاوماقف.هنمهبرصلختفامًامويؤ)ّنافوطنوكيًالثلءامسلاىلاغلي

ةسمخاهعفروعرذأةرشعاهضرعوًاعارذرشعةثالثةليللالوطُهنووشيونيللانولمعي

اهضرعوًاعابرشعةثالثوةئاثلثةنيدملا(40)لوطلبابوروصنيبةنيدماونبف.عرذأ

نوثالثوةثالثوةئامسمخوفالاةسمخناطيحلاعفرو.ًاعابنوسمخودحاووةئام•

نونبياوماقف.عابفالاةرشعجربلاعفرو.ًاعابنوثالثوةثالثطئاحلاضرعو.ًاعاب

مهتنسلأمهيلعلبلفءامسلانمكألممهيلعهللاثعبذآنونبيمهانيف،ةنسنيعبرأ

كلذيفلوقيامنالايرديالفملكتيمهدحأناكو.مهتلامهيلعريغو

نيعبرأوتسيفكلذو0ضرألايفاوقرفتفنسلألاتلبلبتهيّفنأللبابعضوملا

قلأفدلومنمةثس\*

دق.ًالجرنورشعوةسمخماسينبنممهنمًالجرنوعبسوناتثألاءالوهناكو

ةريزجلاوةعيبررايدونايرسلامهنفقرشملاىصقاىلالصوملاوتارفلانماونكس

دنهلاودنسلاوةناغرفوناسارخوسرافولبابلهأمهونوّيئادلكلاوةقمارجلاو

مهلو.برعلاسانجاونيرحبلاوةماعلاوفئاطلاونميلاونويناربعلاونيصلاةريزجو

ينيصويلبابلاوهوينادلكفيدثحويسرافوينايرسويناربعةيناثطوطخلانم1•

خلبرهنوتارفلاراحبلانمماسلو·يلرعويريمحو

ضرأىمستوماشلايفاونكسدقًالجرنوثالثونانثاماحينبنممهنمو

نويناعنكلامهنمف.برغملاىصقأىلإناعنكىمسينُأهلناكماحنالناعنك

ةاجبلاوةبونلاوةشبحلاونادوسلاسانجاوسيرموطبقلاورصملهأونوينيطسلفلاو

نورشعوتسرئازجلانممهلو.ربربلاوةبراغملاوجيزلاوةرماسلاونارقوطزلاوعزلاو٢٠

نممهلو.كلذريغوصربقةريزجضعبوشطبرقاوةطلاموةينادرساهنمةريزج

ماحلو٠يلقتو3)سكنوتفوىجترفويشبحويلونو(44")يرصمةتسطوطخلا

لينلاراحبلانم



.لامشلاىصقأىلإةلجدنماونكسدقًالجررشعةسمختفايينبنممهنمو

2)زاجتالاوناللاورزخلاوجوجاموجوجايوتبتلاو1)رغرغطلاوكاجلاوكرتلامهنم

ةيدلاخلاوةيكاطناوناروحوةريغصلاةينيمراوةريبكلاةينيمراونازيجوةربانصلاو

4)راغلبلاومليدلاوسورلاوةيطنزيومورلاونوينانويلاوةنشرخوؤ)ةكرداقوةينوغالفاو

اـتنثارئازجلانممهلو.سلدنالاونيتسلجلاو6)ةجترالاوةدربكالاوةبلاقصلاوه

ةتسطوطخلانممهلو.كلذريغو6)سماسوسربقوةيلقسوسدوراهنمةريزجةرشع

نف0ةلجدراـحبلانمتفالو.يئزجو7)يجترفاويسلدناوينمراويكوروينانوي

•ىلإمدآنموةنسنوعبسوينافتوةئامسمخنسلألالبلبتوجربلانايبىلإنافرطلا

ةنسنوثالثوعبراوةئاغاغونافلاجربلاناينب

ةايحنمةنسنيثالثوتسيفو·اوغارُهلدلوةنسنيثالثوةئامدعبقلأفو١·

ةنسنيثالثوةئامعبرأهتايحتناكو0يرسموهوبآرهشيفناـنقتامقلاف

نيثالثونيتنثاوةئامدعباوغرو٠ةنسنوثالثوعستوةئاثلاثقلافشاعامعيمجو

سانلانمدحاولكناكومانصألاساثلا8)اودبعهمايأيفو.عورُشهَلدلوةنس

سمشللدجسيناكنممهنموءامسللدجسيناكنممهنف0يهتشياملدجسيودبعي

عابسللنورخاوضرالانوزخاورويطللنورخاوبكاوكللنوزخآورمقللنوزخآو1ه

(44)ًانصلمعيناكنممهنمو،لاجملنورخآوراجشالانورخاوراهنالانورخاو

نوئدتبملاناكو.ًابشخوأةراجحوأ"ةضفوأًابهذمنصلالمعيناكنممهنف.ًاهلا

9)نولوقيىرخأةخسنيفو.لحاوسلالهأوسجترفاولبابورصملهألمعلااذهب

نولعجيمهدحاتاماذإناُكهنأمانصألاةدابعءادتبانإًاضيألاقيونودتقملا٢٠

لاثمأًامانصأضرألاتألتمافهكذىسنيالئلهربققوفُهوُلعجيوهلاثمتىلعًادنص

ُهللمعفنياُهلناكوينغلجرتامنامزلاكلذيفو.نايبصلاوءاسنلاولاجرلا
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1)هوتأف.ُهسرحيًامالغُهلسلجاوهربققوفُهلعجوهيبألكىلعبهذنمًافنص

لعجتهـيبأربقىلامالغلاجرخف،هتيبيفمالغللناكءيشلكاوقرسفصوصللا

نمناطيشلاُهُّلكفهيبأىلإوكشُيهنأكبهذلامنصلاكلذىلإوكشيويكي

رغصألاكـنبابؤ)ينيتأفنكلوبهذأةا)يكبتال:ُهللاقومنصلافرج

مالغلابهذف.كلبهذءيشلككيلعّدرأاناوهمدبمحتساوًانابرقيلُهحيذاف

يفلخدوّمصلانمناطيشلاجرخف.همدب"محتساومنصلاماًدقهحبذوهنبابقاف

نيطايشللمهينبنوحيذيسانلاأدتبااذهنمو.قرلاورحسلاُهُلَعفمالغلا

رحسلانولمعيو

ثكموةريثكنينستكلمابسةنيدمتنبىتلاابسةكلماوغارمايالايفو

.مايأيفو،دوادنبانايلسكلمنأىلإابسةنيدمىلع4)نوكلميءاسنلااهدعب١٠

ًائبلُهنملمجوبهذلاكبسنوراقنألاقونينيقوأةنيدمىنبونوراقكلماوغار

خلاشتاماوغارةايحنمةئسنيتسوتسيفو.بهذلانيبنيقرأةنيدمىنبو

اوغارشاعامعيمجو.ةنسنيتسوةئامعبرأهتايحتناكوتاهمربوهوراذارهشيف

.روخافُهلدلوةنسنيثالثوةئامدعب5)عوراشو.ةنسنيثالثوًاعستو(42)ةئاثلاث

·هبوطوهويناثلانوناكرهشيفرباعتامعوراشةايحنمةنسنيتسويناثيفو

عوراشةايحنمنيعبسوعبسةنسيفو.ةنسنيتسوعبراوةئامعبرأهتايحتناكو

عيمجو0ةئسنيثالثوًاعستوةئاثلثهتايحتناكو.توتوهولوليأرهشيفقلافتام

ةنسنيثالثوةثالثعوراششاعام

داعناكوةربابجلاترثكهمايأيفو.حرتُهلدلوةنسنيعبسوعستدعبروخاو

تلزلزهمايأيفونيزاوملاوليياكملاتلعُجهمايأيفو،حوننبماسنبمارأنيأ٢٠

مانصألاداّبع6)اورثكاملكلذو.اهلبقةلزلزنكتملوةديدشةميظعةلزلزضرالا

.حيرنافوطناكوًافصاعًاخيرمهيلعهللاثعبنيطايشللمهتانبومهينباوحبذو

لالتاهقوفراصىتحمانصألاتويبحيرلاتمدهواهلكمانصألاحيرلاترسكف
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يفاوغارتامروخلاةايحنمةنسنيعبسوعبسيفو.ةمئاقمويلاىلالالتلاوبارت

رهظهمايأيفو0ةنسنيثالثوًاعستوةئاثلثهتايحتناكو.هدومربوهوناسينرهش

ُهَللاقيكلمسرانبناكونيثباصلانيدرهظف.تشدارُزهللاقيسرافلجر

نانويلاُهللاقينيينانويلانملجرنيثباصلانيدرهظأيذلانأموقمعزوترومحط

·ةنيثبتينبيتلاةنوتيزلاةنيدمنُمهنأموقمعزوصيلاهنكسموسويلقرينأه

ةكرحوموجنلاملعيفةريثكًابتكاوعضوويأرلااذهبًادتبانملوأمهنوينانويلاو

جربلاناينبرضحنّمم(427)نيئباصلانيدرهظأيذلالجرلااذهّنإلاقو.كلفلا

نينسيفاشواتئامروخنشاعامعيمجو.لباب

كلمرابجلادورمنناكهرصعيفو.مهريأُهدلوةنسنيعبسدعب)حراو

باحسنمءامسلايفليلكألاهبشرصباو.لبابكلَمكلملّوأُهنألاقيولبآ10

نولوقيسانلاةا)اوناكاذهلجأنمو.هسأرىلعهعضوواليلكأُهلغاصفًائاصاعدف

قرشملايفةديعبًاّرأىأرهنالرانلادبعنملقأُهَّنَألاقو.ءامسلانمجاتُهَللت

رانلامدخيكانهالجرماقوًاملدجسواهرصبأفدورمنلزنف.ضرألانمةعلاط

ناكوءاملانودجسيورانلانودبعيسوجلاأدبتقولاكلذنمو.نابللااهيفحرطيو

راثلافوجنمناطيشلاةملكناشدنارانلامدخيلدورفُهماقأيذلالجرلامسا1•

0هتنبوهتخاوهماعمجيناالاينيدمّلعتيالورانلامدخيردقيدحاسيل:ُهللاقو

نوعماجيسوجملاةنكؤ)اوراصتقولاكلذذنمفناطيشلاُهللاقاكناشدنالعف

دورغىنبو،يأرلااذهبأدتبانملوأوهاذهناشدناو،مهتانبومهتاوخأومهتاهمأ

سمخوناتئامحرلاشاعامعيمجت.ةريثكنئادمونساروىونينولبابوناجيردا

نافوطلانمو.ةنسنوعبراوىدحاوةئامسمخميهرباىلاقلافنف0تاموةنسنوتسو٢0"

ناكوةئاثوفالآةثالثميهربإىلامثآنمو.ةنسنوعبسوناتنثاوفلاميهرباىلا

ةنسنورثعو

.نزحهيآضرأنمجرخينأهللاهرمأةنسنيعبسوسمخنباوهومهملاو

.هيبأنمهتخايفوةراسهتجوزميهرباذخاف٠ماشلايفوناعنكضرأيفنكسيو



تيوهتاهمساىرخأةأرما(48"جّورتمهيبأمأًاويتاماملميهرباوبأحرلانال

يلاةنبايتخااهنالوقيميهرباناككلذلبقنمو،ميهربااهجوزوةراُسهلتدلوف

1)ةيدومعلانييراثملاضرأىلإعلطوهيخانباطوأهعمذخأف.يكاةنباتسيلو

عجرًاملف،مهيديأنمطولصُلخومهفلخميهربإىضفطلاوبسفموقهيلعجرخف

هللانهاكةمالسلاكلُمهللاقييذلاقاداسيشمُهيقلفنييسوبيلالابجيفزاج•

هكرابف."هنمكرابتو"هلبقو"ةقناعوُهلدجسديعبنممهريأةرصبأاملف.يلعلا

."هعمناكامعيمجرشعقاداسيشملمهرباىطعاورمخلاوزبخلابهبّرقوقاداسيشم

فرعأو،كعرزرتكوككرابأانأوكنأشمظعدقنالانم:ميهرباىلإهللاىحوأف

كلملقرعورّدجكلمخلايبأمهف.هيلااوعمتجاكولملاِهب2)اوعمسوقاداسيشم

كلم4)زعاويالغزكلميلغرتوؤ)ناليعكلمرغادجورتسدزكلمشويراورغز1·

كلماوبنبو"موداكلمثادسواروماعكلمعاشريومودسكلمزعايو3)ثالغ

ًاكلمرشعانثالاءالؤه.نييرومألاكلمناـعمسوةبرلاكلمرطقوقشمد

اوعمسوهيلااورظناتلفةمالسلاكلمُهللاـقييذلاقاداسيشمىلإاوؤاج

اورثآف.ناكملااذهقرافأردقأالينأ:مهللاقفمهممبهذينأهيلااوبلطهمالك

كولملاوباواهلكضرألاكلماذــهناقحي:اولاقوةنيدمُهلاونبينأمهنيبايف1•

.ميلشروأةنيدملاكلتمنأقاداسيشماعدوًاكلماهيفاولعجوةنيدُمهَلاونبف.مهلك

ابأُهومسياوناكوكولملاعيجنمًاَمَركَمقداسيشمناكو.ًاريثك(48)الام

نوُجتخيوهتايحلءاضقلاالوهمايألءادتباالقاداسيشلمنأنولوقينيذلااَمف.كولملا

لوقاوهجدقف·هتايحلاهتناالوهمايالءادتباال:لوقيثيحلوسرلاصلوبلوقي٢·

بتكامهيدلاونمةدرفاوقاداسيشمذخاثيححوننبماسناللوسرلاصلوب

.تامةنسلكنيأالوقرشملانمدعصثيحناكةنسلكنأباتكلايف

.حوننبماسنيداشخفرأنيبنانيقنيبخلاشنيبرباعنبقلافنياوهقاداسيشمو

Pe(1.:ةيرومعملاة)Corr.:عمسو.%)Pc:ناليغ



نمناسنامدخام:لوقيلوسرلاصلوبنال٠ُءابآمهنمدحاوعَدَيملءابالاءالؤهف

الكاثلانيرشبملااقولوىتمناللئابقلاعماًيأُهلًاضيأاوبتكامو.لكيملاهسنج

الوهيبامسالوسرلاصلوببتكيملاذهلجانف.طقفلئابقلاءاسؤرنابتكي

"هوبتكام:لاقُهنكلو.بُاهلسيلنألوسرلاصوب1)لوقيملو.همأمسا

لئابقلايف5

وهوراذآرهشيف2)غوراستامميهرباةايحنمةنسنيسمخودحايفو

نرأنيبأطولموقلمجميهربارصعيفو.ةنسنيثالثوةثالثهتايحتناكوتاهمرب

.طولاجنوهللامهكلهأفاروماعومودسةنيدميفاوناكويساعملاميهرباَو)وخا

ىلإةراستعفدف.لاملاريثكميهرباناكولبحتالًارقاعميهرباةجوزةراستناكو

.ليعمسإًءاكسفًامالغُهلتدلووميهربانمرجاهتليحلرجاهاهللاقياهلةراجميهربا1.

هنبانتخونتتخاةنسنيعستوًاَعستميهرباغلباملف.ةنسنيناثوًاتسميهربالناكو

(44)ةراُسهلتدلوةنسةئامميهربالتمتالف.ةنسةرشعثالثُهلوليعمسا

مويلايفقحسانتخو،ةنسنيعسترذئنيحةراسلناكوقحساُءأسفًافالغهتجوز

رجاهيهجونعدرطا:ميهربالتلاققحسإةراستدلواملف.هداومنمنماثلا

ضرأىلإهمأعُمهجرخاو"دّرزوالامليعامساهنباىلاميهرباعفدف،ليعامسااهنباو١٥

ليعاشاعامعيمجو0لسانتواهبجوزتوليعمسأاهنكسف،نميلاضراو4)برتي

ةنسنوثالثوعبسوةئام

3)طاسيسىنبيذلاوهوشركُهسأقرشملايفكلمميهربارصعيفناكو

نيبيصنتذبولبحلانهاكنيسةأرماتباختكلمهمايأيفو.قارعلاوايدوبقو

بهذنمًافنصتلعوناّرحيًاميظعًالكيهتنبوًاطئاحاهيلع6)تطحواهرلاو٢٠

ْمصللدوجسلابناحيفنملكترماولكيهلاطسويفُهتَّيصو.نيسمساىلع

كلمنيسلبقشعكلذدعبو،ةنسنيسغمصلاكلذنودبينيحلهألزتملف

اهتقرحاونارحبرانلاتحرطوهماًدقنمتبرهفلصوملاكلم7)رومنةأرمانيبلتلقارعلا



يف1)روخافتامميهرباةايحنمةنسنيسمخوعستيفو.ْمصلاولكيهلاتقرحاو

نينسيناثونيتئامهتايحتناكوبيبأوهوزومترهش

ةقرخيوقحساهنباعذينأهللا"رباميهرباةايحنمةنسنيثالثوعبسوةئاميفو

قحلانأىلعليلدلاافلئاقلاقناف.ةنسنوثالثوعبسكلذذأقحسالو.انابرقرانلاب

ُهتدلوةراسهمأّنأ:ُهللاقيهحيذبوبأمهيذلاتقولايفةنسنوثالثوعبُسهَلناك•

ةحبذيللبجلاىلإهدعصاوقحسااهنباذخاميهربانأتعمساملف.ةنسنوعستاهلو

عبسوةئاماهلوتتامو(44)تضرعمغلانمهلانامةّدشنمواًديدشانزحتنزح

ميهرباذخاف0ةنسنوثالثوعبستقولاكلذيفقحسالنوكينأبجيف0ةنسنورشعو

ُهسلجوًاّفاكهنباقحالميهرباّدشو،رانلاوبطحلاُهاَّيحولبجلاىلادعصوقعاةنبا

دقكنباحبذتالميهربإاي:ءامسلانمكالمءادانف.ةحيذيلُهعجضوبطحلاىلع١٠٠

شبكبقحلاهللاىدقف.كا"ةمحر"ءانيدفوكتريرسًاربتخاوكتعاطوكربصاولب

تلولووتحاصفةحبذيللبجلاىلإةدعصاوقحلاذخاميهربأنأةراستعمسو،ميظع

اهتايحتناكف.ةنسلاكلتيفتاموتضرمنزحلاومغلانماهلانامةّدشنف

ةنباةروطقاهللاقيةأرماةراستومدعبمهريأجورتو،ةنسنيرشعوًاعبسوةئام

ةنسنوعبسوسمخوةئاممهرباشاعامعيمجلقحسا

تناكو.توتوهولوليارهشيف2)خرتتامقعلاةايحنمةنسنيثالثوسمخيفو

ز)ةقراهللاقيةأرماجوزتةنسنوعبرأقعالو،ناحيفنفُدونينسسمخونيتئامهتايح

تلبحقعاةايحنمةنسنيتسيفو·ميهربايخاروخننيأ4)ليئونامةنبايهو

:اهللاقواهيلعىلصفقادسيشامىلاتاف.عجولاورمألااهيلعدتشاوةقبرهتجوز٢٠

نيمالغةقبرتدلوف.ريغصللعضخيريبكلاونيتليبقنيبدتكناونيبعشكنطبيفنأ

جرخُهالبوقعيءامسألاو،بوقعييناثلاىعوصيعلالوألاقعاىسفدحاونطبيف

ناكبوقعيبحتةقروصيعلابحيقحملاناكو.صيعلابقعبكساموهوهمأنطبنم

Itaetiam::ليئوثلاب٢٥ Pc.; corr(4



:ُهللاقوصيعلاُهبااعدقعاربكالف.ةحتارلاهزكرعشلاريثكبزاصيعلا(45)

كيلعكوابولكآًلاًماعطيلحلصأواًديصيلدطصاوةَّيربلاىلاجرخاوكحالسذخ

دجتذخاوصيعلابوثتسّبلفبوقعيتذخأفكلذةقرتعمسف.تومأنألبق

نلخدأ:ُهلتلاقوًاماعطتحلصاوهيعارذوهيفتكوبوقعيردصىلعُهنمتعضوفيدج

ىلعبوتيلخدف.توملالبقكيلعكرابيىتح«صيعلانا»ُهللقوقحأكيأىلإ•

مالكفمالكلاًاَمأ:قحسالاقفُهجفهيلامدقتف."يلإمّدقت:قحسا"هللاقفقحسا"

ًاسيئرهفصوبرقيىلعكرابوقحسالكأف.صيعلاسجفشيجلا)ًاّماو،بوقعي

هللاققحساهيبأىلإهبمدقتوًاّماعطحصاوديصلانمصيعلالبقأمث.هيخاىلع

كلسيلفأءاتبأاي:هللاقوصيعلاىنكف،ةكربلاذخاوكقبسيذلانَم:قحساةب)هيبا

هيلامدقتف.كبعنصأافكيلعًاسيئرُهتلعجدقينإ:قحسإ"ـللاق،ةدحاوةكرالا

برهفبوقعيلتقينأصيعلامهف·هيلعًاسيئربوقعيريصوقحسا"كرافصيعلا

تينبقحسارصعيفو.نابالهلاُجىلانازخىلإصيعلاهيخايدينيبنمبوقعي

نمةنسنيعبسوسمخيفو.ًاطئاحاهللمجمهنمدحاولك،كولمةعبسهانبؤ)احيرا

رهشيفلوقيىرخأةخسنيفو،هدومربوهوناسينرهشيفميهرباتامقحساةايح

ثالثوةئاميفو.ةنسنيعبسوًاسمخوةئامهتايحتناكو.تاهمربوهوراذآ14

تناكو·هدومربوهوناسينرهشيفليعاتامقحساةايحنمةنسنيرشعو

.ةنسنوناقوةئامقحسلشاعامعيمجو.ةنس(45")نيثالثوًاعبسوةئامهتايح

.تالحتاهللاقيةأرماليعمساهمجتانبنمةنسنيعبرأنباوهوصيعلاجيورتو

نولأةنبا4)ادغاهللاقيةأرماناعنكتانبنمجوزتوةريثكاًدالوأهنمتدلوف

هلسننموىصحيالريثكلسنُهلو.مهيفلسانتومورلاتانبنمجوزتو.3)يتيحلا٢·

ةنسنورشعوعستوةئامصيعلاشاعامعيمجل٠يروقوةقلاعلا

.اًيلةريبكلامساناتنباهلاخلناكو.ناًرحبنبالهلاخىلإلصوفبرقياًماو

هلاخنماهبطختليحاربوقعيبحافليحارةريغصلامساو.نينيعلاءاشعمجتناكو

ر)Pe.male:ينيلأ٢٥

\



هيلعلخداف0نينسعبسمدخف.ليحاركجاوزافنينسعبسينمدخا:هلاخُهللاق

ينجّورتلنينسعبسكتمدخاغآ:هلاخلبوقعيلاقةادغلابوليحارتخًاايلليللايف

ىرخأنينسعبسينمدخ:هلاخنبالُهللاقف.اًيلاهتخا"ىلعتلخدأفيكفليحار

نيتخالابوقعيجؤتق·ليحارهجزفىخانينسعبسمدخت.ليحاركجوزاف

ليحاردلتملو·نوبازوراخاسيواذوهيويرالوناعمسوليبوربوقعيلًايلتدلوف

اهبتدلوف0دلويلنوكيفكنملحتلاهَلَبىتيراجذخ:بوقعيلليحارتلاق

يتراجًاضياذخ:بوقعيلاًيلتلاق،يلاثنونادنيمالغبرقينمليحارةراج

بوقعينًماًيلةراجافزتدلوف.دالوأيدالوأعميلنوكيفكنملبحتلانلز

ءالؤهف0نيماينبوفسويتدلوفليحاركلذدعبتلبحمث.ريشاو1)ضاعنيمالغ

·اًدلورشعينثألاءالؤه(46)نمليئارساينبلكوبوقعيلاًدلورشعانثا

ةتسنيئاقدعبسيفو،ليئارسإبوتيهللاىبسو،ناعنكضرأىلإبوتيعجرو

هتوخارئاسنودنميوال2)خروًاغاو.ثلاثلااهدلووهويوأًلاًيلتدلوبوقعيل

هتوخاىلعهمدقو،اًديدشًابحفسويبحيبوقعيناكويرالدلونمىسومنال

راتةقرمهبتزاجذإمهلباومهبضغنوعرياميف،هلتقباومجوهتوخاودودسخل

مطبوربونصمهتلومحتناكو0بارعأمهوليعمساينبنممهو4)نييداملانم

ًارانيدنيرشعبمهلةوعاففسويلافسويةوخا5)اوذخأف،رصمىلإنيبهاذتيزو

:برقيلاولاقوًامديكارألففسويصقاوذخاو،ةنسةرشععبسنيافسويناكو

نوعرفلمالغمهنماهارتشارصمىلإفسويراجتلاراصاملف،بئذلافسويلكأ

دنعهيلعتبذكف٠اهيلععنتمافاهسفنىلإُهتعدف.هتأرماُهِتوهفنيخابطلاسيئر

\

سبحلايفةحرطف·يسفنىلعيندواريناربعلامالغلااذه:تلاقواهجوز؟·

سنشبوهورايأرهشيفقحساتامبوقعيةايحنمةنسنيرشعوةئاميفو

تامبوقعيةايحنمةنسنيرشعوعستوةئاميفو.ةنسنيناثوةئامهتايحتناكو

ةنسنيرشعوعستوةئامهتايحتناكو.هبابوهولوألانيرشترهشيفصيعلا

1) Pc.:
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ىأرفسبحلايففسويعمنييارشلاسيئرونيزابخلاسيئرنوعرفسبحو

لاق،نوعرفىتسوهرصفبنعدوقعهدييفَّنكفمئانلاىريالفبارشلابحاص

هسأرىلعّنكنيزابخلاسيئرىأرو.كبردنعينكذافتيأرلكنوكي:ثفسوُيهَل

.كبحلنمريطلالكأيوبلصتا:فسويلالاق.(46)هنملكأيريطلاوزبخقبط

ًاّيناربعًابالغسبحلايفّنأ:بارشلابحاُصهللاقفايؤرنوعرفىأرو.كلذكناكف•

نجرخنامستارقبعبستيأر:ُهللاقوفسويراـضحبنوعرفرمافءايؤرلارسفي

مث.نامسلاتارقبلافاجعلاتارقبلا1)َنعلتباففاجتتارقبعبسّنهفلخورحبلانم

.ةسبايققدتالبنسعبسّنهفلخوضرألانمَنجخنامستالبنسعبستيأر

نوكي:فسوُيهللاقف،ناملاؤ)لبانسعبسلاقئاقدلاةلأتالبنسعبسلا)نعلتباف

فسوينوعرفدّلق،ديدشعوجوطخلاهدعبنينسعبسوبصخنينسعبسككلم١٠

حمقلابصخلانينسعبسلايففسوينزخن.همتاخهيلاعفدوهتكلممريبدت4)لكأيف

هترثكىصحيالامنزاخلانمًامىتحهلبنسيف

ةيدمنهاكةنباتايسااهللاقيةأرمافسويجّورتوةنسنوثالثفسويلناكو

"مارفارخألاىسوىنمهركيوهوريبكلاى”نيمالُغهلتدلوفسمشنيع

رفحو٠فنُمهللاقيعضومبرصمبلينلاةدايزيفءاملاهيفساقيًاسايقمفسويىنبو1•

نيعبرأدعببوقعينبيواللادلوو0نوهاللاربعىنبو0ىهنملابفرعييذلاجيلخلا

مايالاكلتيفو.نينسثالثبرصمىلإمهلوخدلبقناعنكضرابتاهقةنس

حقلافسوينمرصملهأ3)اورتشاف،ماشلاورصمضرأيفةديدشةعاجمتعقو

الف،رودلاوباودلاوعايضلابحمقلاُهنماورتشامث،مهردالورانيدمهلقبيملىتح

انيطعيواًديبعُهلنوكنونوعرفلاانسفنأعيبننحت:فسويلاولاقءيشمهلقبيمل٢·

مهاطعاونوعرفلمهسفنأنييرصملانم(47)فسويىرتشاف،عرتولكأتلًاعق

لهاو.تقولااذهىلإةّنُستراصفرشعلامهنمفسويذخاواوعرزواولكأفحمقلا

خارازنبصومأنإبويأوهوقيّدصلابويأناكهمايأيفو.نوعرفلاًديبعرصم

Corr(1.:تعلتبافCorr(2.:تالبنسلازCorr(8.:لبانسلا
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ركشفهللاهالتبافلاملاريثكناكو.ميهربانيبقحسانيبصيعلانيب1)لينوغارنيا

هلامهيلاّدروءالبلاهنعهللاعفرفربصو

اوعاتبارصمىلإاوطبها:هدالوألبوقعيلاقفديدشعوجماشلاضرأيفعقوو

نكيملوهوفرعيملومهفرعفسويمهآراملف.رصمىلافسويةوخالبقف.ًاحقانل

.نوديرتامومتئجنيأنمومتنانم:فسويمهللاق.نيماينبهمأنمةوخامهعم•

نمةوخاوانماًدحاوبئذلالكآفاًدلورشعينثاانكوبوقعيدالوأنحت:هلاولاقف

.بئذلاهلكأيذلاهنباىلعهراهنوهليليكبيريبكخيشاوباو.هيبأدنعهمأ

نيقداصمتنكنإ:مهللاقفُهَلاوفاخن.سيساوجالاّمتنأام:فسويمهللاق

مكخبينوتأومكحلاىلإاوعجراومكَمَو)دحاويدنعاوفلختسيساوجةلاقتناسيلو

ناعمس4)مهاخا"دنعاوفلختمكلوقةحصملعألبئذلاءاخالكأيذلاريغصلا١٠

اولصواملف·هبحاصةـضفاهنمءاعولكيفرّيصوًاحقمهتيعوأتلشففسويرماو

رصمنمًاحقاورتشيلاوعجرو·مهتيعوأيفمهتضفاودجووهوملعابوقعيىلا

.همأنمفسوياخانيماينبمهعماولمحوعئاضبلاكلتوةضفلاكلتمهعماوذخاو

ءاعولكيفُرَبصوًاحقمهتيعوأتالثمف.مهيلعفأرتومهماكبرمافسويهآراملف

اوجرخاملف·نوعرفلناكبهذنم6)غاصنيماينبهيخاءاعويفرّيصوهبحاصةضف1•

لكلعف:مهلاولاقفسوينابلغمهقحلماشلاىلإ(47)نيهجوتمفسويدنعنم

اولاق.بهذلا7)كلملا6)غاصةقرسوحيبقلّكمنأَملعفوناسحالكدّيسلا

يفغاصلااودجوفمهلاحراوشّتف،كَدّيسلادبعوهفهوذختُهعمةوقدجونم:مهل

اولاقهتوخاهعمعجرو،فسويىلإهوّدرفنيماينبنايلغلا8)اوذخاف.نيماينبلحر

"وباوكانفّرعاكبئذلاُهكادقاذهوخاو.ريبكخيشانابأنأاديساي:فسويل٢٠

ملنأُهنألانيبأىلإعوجرانلسيلفاثماذهتذخاناف.تقولااذهىلإهيلعيكبي

Pe(1.:ليبوعارCor(2.:تسلوؤ)Cor.:اًدحاو
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نأمث.هدنعانعاتمادجونمالاذخأنأهللاذاعم:فسويمهللاق.اًدبعكل

فسويهّجوو.اوعزفتالمكيلعسأبالكوخافسويانأ:مهللاقومهمحرفسوي

.رصمىلإناعنكضرأنمُهعمهلسنلكلمحوُهلمحللَجَعلاوبابقلاببوقعيىلإ

(ةثلاثلالوقيىرخأةخسنيفو)ةعاجملانمةيناثلاةنسلايفرصمىلابوقعيلخدف•

عمهبلصنمنكيملنممهدلوءاسنريغهبلصنمناكامودلودلوو"دلوهعمو

رصمببوقعيماقاو0ةنسنوثالثوةئامرنثمويبوقعيلوًاَسفننيعبسهينباوفسوي

فسويُهلمحورصمببوقعيتاميوألةايحنمةنسنيتسيفو0ةنسرشععبس

.ناعنكضرأيفقحساهيبأعم1)اهبهونفدوناعنكضرأىلإهدالوأعيمجو

ةنسنوعبراوعبسوةئامبوقعيشاعامعيمجل١·

تاهاقةايحنمةنسةرشعسمخيفو.رصمبنارمجةنسنيتسدعبتاهاقلدلوو"

رشعوةئامهتايحتناكورصمبهونفدوتوباتب(485)هتوخاةَّيصففسويتام

نارمعلدلوو،لينلايفيتلاوماخرنمتوتيففسويدسجّيضلاقو.نيتس

ةنسنينامثدعبو،نورُههلدلوةنسنيعبسوعبسدعبو0ميرمةئسنيعبسوثالثدعب

يفو.ةنسنوثالثوتسوةئامنارمجشاعامعيمجل.مالسلاهيلعىسوُمهلدلو1•

نيثالثوًاعبسوةئامُهتايحتناكويوالتامنارمجةايحنمةنسنيثالثوعبس

ًاعبسوةئامُهتايحتناكو.تاهقتامنارعةايحنمةئسنيتسوعبسيفو0ةنس

ةنسنيرشعو

ليئارسا:2)ينباورثكليجلاكلذيفناكنملكوهتوخاوفسويتامالف

لاقفسويفرعينكيملكلمرصمىلعماقو،مهنمرصمضرأتألتماواودلقتو٢٠

هونيعيفيجراخاـنيلعجرخينأنمأالانأواورثكدقليئارساينبنأ:هباحصأل

ةدوعلايفمهيلعاوّدتشاومهودبعتساومهيلعنييرصملاطلسفرصمنماوجرخف

نألباوقلانوعرفرماو.ثرحلاو9)رياغملاولابجلاتحتوةراجحلاونيللاونيطلايف

لافطألانملتقف.رحبلايفقرغيواًركذليئارساينبنمدلويدولوملكاولتقي

Yروانملاو٥:.Cor(رونبرثكطو:.Recte Pc(2:امج:Pc.male(1



ُهَتْخَأَفلتقينأهمأتفاخىسومدلواملف.مهددعىصحيالامرحبلايفقرغو

يدزانمكوبتتلمعف،دباخويىسوممأمساو،اهسفنىلعتفخمث،رهشأةثالث

يض
يف

رصملامجنم2)ناضاهللاقيةنيدميفحاضحضلايفليثلاطشىلعُهتحرطوتوباتلا

ديعبنمىسومتخاميرمتسلجو٠هارتالوقرغيفرحبلا(48)جاومأُهبرضتل•

يفمحتستلنوعيساهمساونوعرفةنباتطبهف،يبصلارمأنمنوكيامرظنت

.ُهتذخاوتثحوهيلعتقفشف.توباتلافوجيفيبصلاءاكبتعمسف.لينلا

تلاقوىسومتخاميرماهيلاتمّدقتف٠هيرتوةعضرتةيلدُهلبلطُينأترماو

يكواهمابتءاجوتبهذف..هيرتوةعضرتليئارساينبنمةياديكلبلطأانأ:اهل

هيبرتوهعضرتليبصلااهيلاتعفدف0ُهمأاهنأنوعرفةنباملعتملو.ىسوممأ10

نًمالجرلتاقيليئارساينبنملجرىلارظنالجرراصوىسومربكالف

ًاضيأ4)التاقتمايأدعبو،لمرلايفةئفدوُهلتقيرصملاىسوممكفز)نييرصملا

3)دحاولتقتنأديرتكلعل:ُهلالاقناهنيبىسوملخدفليئارساينبنمنالجر

نكسوزاجحلاضرأىلإبرهوهسفنىلعىسومفاختيرصملاسمألابتلتقاكانم

بيعشهيتستبرعلاواوتيةنباةروفيساهللاقيةأرمابكانهجِّورتو،نيدمةيدميف۱۰

تدلوو.نيدمةنيدملكيهيفًانهاكناكو.مهربانأليعمسإلسننموهو

يفرظنذأاورتي6)ةومحَمغىعريىسوماهيف0رزايلاوماصجنيدلوىسوملةروفيس

رظنيلبهذف.قرتحتالةرجشلاوراهنلافصنيفاًرأثبهتلت7)قيلعأةرجشىلإلبجلا

لقفنوعرفىلإبهذأ.هللااناينافاختالىسوماي:قيّلعلاةرجشنمهللاهادانف

تقوىسوملاناكو.نوعرفىلاىسومبهذف.ينودبعيلليئارساينبنعىلختُيُهل٢·

نوناكوعبساهتخا(49)ميرملوأةنسنوناقوثالثنوراهلوةنسنونامثهللاةملك

هتايحتناكفنارمجوبأتامىسومةايحنمةنسنيسمخوتسةنسيفو.8)ةنس

Pe.male(1:ةتفزو.Hodie(2:رجحلاناصؤ)Pc.:نيرصملا
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يريزواذوهيدلونمخيرازليئارساينبنمرصبأبنتو،ةنسنيثالثوتسوةئام

مهلوخدتقويفليئارساينبددعناكو0ىسوممثعادردوكوكلحونابيهورتايباو

ةنعارفلامهدبعتستةنسةرشععبسونيتئامرصمباونكسو،ًاسفننيعبسرصمىلا

____نوعرفدعبنوعرف

ةئامعبرأنوديعتسيميهرباينبنأ1)بوتكمةاروتلايفنألئاقلاقناف•

عبسونيتئاماودبعتساانالوقيفيكف.ليئارساينبىخاةخسنيفوةنس

ّمتتىتحبسحننأيغبنيتقويأنمملعتملكناُ:هلانلق0ةنس2)ةرشع|

:تؤانثّلجهللاَّنأةاروتلانملوألارفسلايفبوتكُمهنأملعأ.ةنسةئامعبرأ

نوكَيكعرزنافاهّدعتنأتعطتسانأموجنلاددعوءامسلاىلإرظنأ:ميهرباللاق

هذهىلإنيينادلكلاىرقنمكتجرخأيذلاهللاانايناُ:هلهللالاقو.اذكه1·

لاقف.اهثرأيناملعااذامبيديسويلراي:ميهربالاق،اهترتلكتيطعايتلاضرألا

.و)نينسثالثاهلًاّرغوأنينسثالُثهَلًاشبكونينسثالثُهلالجتذخ:هلهللا

مسقتالوهبحاصءاقلتاهتم4)اًوضعلكلعجوءاوسمهمسقافًامامحوًاماعو

ر)ويجفميهربإاهأيهف.ماسقألاىلععقينأداكيريطلالعجوميهربالعفريطلا

تناكوديدشفوخو6)ةتكسميهرباىلعتطقسف·سمشلابيغمدنعكلذو١٩*

كعرزنأ(49ً)انيقيملعا:ميهربالهللالاقو.ميهرباىلعتطقسةديدشةملظ

نيدااناو0ةنسةئامعبرأمهنودبعتسيو0اهيفنولمعيفمهلتسيلضرأيفنونكسي

لمحفتناو،ريثكلامبانهاهىلإنوجرخيكلذدعبو.مهنودبعتسييذلابعشلا

مهنالهللالاقيذلاتقولاكلذنف.ةنسحةيشبربقتوةمالسلابكنبآىلا

رصمنمليئارساينبجورخىلإبسحي"ةنسةئامعبرأنودبعتسيكعرزنأ»٢·

".كلذمهفاف

يفمكبراودبعوىسومعماوبهذا:مهللاقوليئارساينبقلطأنوعرفناو

ليئارساينبءاسنىسومرماف،مكضاومىلإاوعجرافماياةثالثدعبوسّدقملالبجلا

Recte.:وضعPe(5.هوجف;corr.:هوؤاجفPo(6.:ةنكي٢٥ Pe(4
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.كلذنلعفف2)ُهنوسبليومهيلحومهبايثنييرصملاءاسننم1)اوديعتسينأ

ىسومرمابمهلرحبلاقشناو.سفنفلاةئاسمهورصمنمىسوممهجرخأف

ىسومنوعرفمساناكو.ليئارساينبهتيلختىلعنوعرفمدنوهطسويفمهتاجاح

مهيلعءاملاعجرفمهرثايفذخاوهباحصأنمفلاةئاّمسيفمهفلخجرخن·سويع

ليئارساينبجورخىلاميهربانف.دحاوالومهنمتلفيملوهباحصأونوعرفقرفه

رصمنمليئارسإىنبجورخىلإقلافنمو0نينسعبسوةنسةئامسمخرصمنم

فلارصمنمليئارساينبجورخىلانافوطلانمو0ةنسنوعبراوناكوفلا

ةثالثرصمنمليئارساينبجورخىلإمدآنمو.ةنسنوعبسوعستوةئامسمخو

ةنسنوثالثوسمخوةئاغاغوفالآ

اوناكوىولسلاونملامهيلعهللارطماو.ةنسنيعبرأهيتلايفليئارساونب3)اوماقاو10

اهنماوعنُمنيطسلفاودارأاذإاوناكو.نوينيطسلفلاوةقلاعلامهلتاقيهيتلا(209)يف

نماوفاخرصمىلإعوجرلااوهناو.مهوعنمومهولتاقةقلاعلاةيمالااودارأاذإو

فسخافو.فاصناوانقاوريشامهِوهبفوسخلاحروقونبهيتلايفًابتو،اهلهأ

هبرضيوحروقتعلتبافضرألاىسومرماف.ُهُبسوىسومىلعلاطتساُهالحروق

حالسلالمحينمهيتلايفمهوليئارساينبنورهوىسومىصحاو.ُهلناكاملكف1•

فالاةثالثوفلاةئاّمساوناكفيوألطبسالخامقوفىلاةنسنيرشعنأنم

اوناكف.كلذقوفىلارهشنيانميوالينبىصحاو.ًاسفننيسمخوةئامسمخو

ليئارساينبعيمجىلااوناكف.ًاَسفننيعبسوةثالثونيتئاموفلانيرشعونينثا

ثالثوةئاغاغوفلانيرشعوًاسمخوفلاةئاّمسنورهوىسوممهاـصحأيذلا

مهرايدبرخو.ناوشحكلمنوحيسهيتلايفوهوىسوملتقو،ًاسفننيرشعو٢0

لاجرلالتقونيدمبرخونيدمكالملتقو·مهءاسنىبسومهلاجرلتقو

ىسونايبصلاولاجرلالتقوهتنيدمبّرخوجرعكلملتقو.ءاسنلاىسونايبصلاو

ءاــسنلا
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لزنفحاولألايفةبوتكمةاروتلاهللاءاطعأفانيسروطلبجىلاىسومدعصو

لجتسأرمهلجرخن"وكيسفمهناسنايلحاوذخادقليئارساينبباصافلبجلانم

اهلعجوىسوماهعمجمثترّسكتفهدينمحاولألاىلاىسوممهآراملف."ودبعف

.ألكيهاهيفلعجوليئارساينبءاسنلوزغنمنامزلاةبقىسوملمجو.توباتيف

ينبغدلتتناكفتاّيحلاهيتلايفترثكو.لكيهلايفًانهاكءوخانورهناكوه

نمةّيحلمعي(20)نأىسومهللارمأف،ىسومىلإاوثاغتسافمهلتقتفليئارسا

لكف،ليئارساينبةلحمطسويفدنبلابصنيوضرعلابدنبلاىلعاهبصنوساحت

ىسومتامو،ةّرضيالمدلانافساحنلاةّيحلاىلارظنيفليئارساينبنمغدلنم

تتامأ.هيتلايفمهوةنسنيعبرأماعلةدحاوةنسيفهيتلايفاهتخاميرمونورهو

عبسوةئاماهلوهدومريوهوناسيننمتلخمايأةتسيف1)مهتخأميرمالوأ1.

لبجيفنفُدو،يرشموهوبآرهشنممويلوأيف2)َنورهتاموةنسنورشعو

راذآرهشنممايأةعبسيفمالسلاهيلعىسومتامو.ةنسنورشعوثالثوةئامثاوروه

ةنسنورشعوةئامُهلو.باومضرأنميداولايفنفُدو.باومضرأيفتاهمربوهو

الف،ةنسنيثلثوؤ)دحاونوننبعشويبعشلاريبدتىلوتىسومةافودعبو

ليئارساونببرضعباسلامويلايفو.ماياةعبساحيرا4)رصاحمماقأندرألاربع١ه

ةنيدملانصحطقساوقوواوحاصامةّدشنفاوحاصواحيرةنيدملوحتقوبلا

حصفلالمجاحيرحتفامدعبو،ةأرماويبصولجرنمةنيدملايفناكنملكلتُق

جرخت·ةنيدملاربخاورظنيللياتيبويناعةنيدمىلاُهلشيجيثعبمث.احيرةكربيف

هـيف.شيجيعشويهّجوف.الجرنيثالثوةتسعشويباحصأنماولتقيناعلها

جرخت٠نيكيفركسعلانوننبإ)عشويعتوينعةنيدمىلإلتاقمفلانوثالث٢٠٠

·ةنيدملانماودعبىتحليئارسا6)ينبمهلدراطتو·عشويركسعىلإيناعكلم

Pe(1.:الّوأامهتخأميرمتتامة)Pe.add.:مالسلاهيلع

Auctorhabetعوشي modo(8ًاّرصاع:Corr(4ىدحا..Corr(َو
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نماهيفنملكلتقورانلاباهقرحواهبرخافينعةنيدمىلانيمكلابعشويلخدف

دعصو.هبلصوهلتقًايحهذخاو(24")هباحصألتقفيناعكلمعبتوىنناوركذ

الفاوتتخيملهيتلايفليئارسا1)ينبناكاملوناعنكليجىلاليئارساينبعمعوشي

نيكاكسلمعينأنوننبعشويهللارماممألاباوطلتخاوُهلوحاموندرألااوكلم

اذهنولعفيمهلةاجبلا2)لاقيةشبحلانمسنجو.كلذلعفليئارساينباهبنتتخيو

تاثعلاوتاكربلانمهيفامويناثلاسوماثلاليئارساينبلبتكو.ةياغلاهذهىلإ

ايادههيلاىدهاونامالانمبلطيهيلإبتكعشويَنرعيجكامعسائف

كلموقداصنهمساوميلشروأكلمعبًساللف،هعضوميفهّرقأوعشويُهنمفةريثك

نمأتسانوعيجكامنأنولقعكلمو5)سيخالكلمو4)ثومريكلموؤ)نوربج

كلمبتكف·اهورصاحفنوعجةنيدمىلااوراصواوعمتجانوننبعشويىلا

مهلاتقىلاجرخواًركسععشويعمجل٠ريخلاهملعينوننبعشويىلإنوعج

رطماو0اديفمةنيدموًاقيرعةنيدمىلاهيدينيبنماومزهناومهيلعرصنلاقّرف

ىلا6)ريستملنوننبعشويلسمشلاتماقاو·مهتتامأدَرَبنمةراجتمهيلعهللا

فهكيفاولخدوةسمخلاكولملاتبرهومهبهللاهرفظىتحبرغىلإالوقرش

نمعشويجرخومهبلصومهلتقوفهكلانمعشويمهجرخأو•هـيفاوفتخافلبج

جرخو.اهيفنملكواهكلملتقواهحتفواهرصاحفانيلةنيدمىلااديفمةنيدم

اهيفنملكواهكلملتقواهحتف3)سيخالةنيدمىلإانبلاةنيدمنم

جرخ5)سيخالاةنيدمرصاحدقعشوينابةزغكلمرمألااذهبعمساّملف

ُهتقرفظلاِهيلععشويقّرفنوننبعشويىلعهرصنلشيحالكلمىلإهركسعب

اهحتفواهرصاحملنولقعةنيدم(24)ىلإشحالنمعشويجرخو.هباعلالتقو

اهكلملتقواهحتفواهرصاحتنوربحةنيدمىلاجرخو.اهيفنملكواهكلملتقو

·اهيفنملكواهكلملتقواهحتفواهرصاحفريدةنيدمىلاجرخو.اهيفنملكو

Pc(2.:ءاجشلاال
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فاـشخاكلمونورمشكلمونورمكلمىلإثعبروصاحكلمريبابعمساملف

نييرارقلاونييباوألاونيينارحلاونييباوملا1)ىلاوةمارلاكلمواديصكلمو

كولملا2)اوعمتجافاوعمتجينأرحبلالحاسىلعنملكونييبانسلاونييناسوبايلاو

جرخفنوننبعشويلاتقلاوجرخو،ةرثكلاؤ)نملمرلالثكاوناكو.مهباحصألكو

ملومهباودبقرعورانلابمهبراضمبرضومهتقرفظلامهيلعقزرفعشويمهيلا•

كولملاذخاو.دحاومهنمتلفيملواديصونورامةنيدمىلإمهذخأيفيسلالازي

ًاكلمنوثالثوةسمخمهنادلبكلمونوننياعشويمهلتقنيذلاكولملاعيمجت.مهلتق

كلمونييرارقلاكلمونييناعنكلاكلمونييباوملاكلمونييبانسلاكلممهتم

كلمويناعكلموميلشروأكلمونييناسرجلاكلمو4)نيناوألاكلمونييناسوبايلا

مالودعكلاموشيخالكلمو5)تومريدكلمونوربحكلموليأتيببرقىتلااباس١٠

كلمواـنبلكلمودارعكموامرحكلموريساحكلموريدكامو6)ردجكمو

7)ثومربكلمونورمشكلمومودسكلموقيفكلمورفاحكلمودادباكلمومالال

نودنتابكلموموقيسثكموثودرمكلموبحاركلموسدقكلموريفحكلمو

نينستسعشويماقاو.ًاكلمنوثالثوةسمخكلذو.اصككلموليلجلالبجكلمو

نادلبلاكلموحتفىتحممألاوكولملالتاقي١٥

ةرشععبرأليئارساينبىلعنادلبلاويضارألا(22)مسقيماقأكلذدعبمث

نيأرزاعلاهمايأيفًابنتو.ةمالسوؤدهيفةنسرشعىدحابعشلاريدوةنس

نينسرشعوةئامُهلونوننياعشويتامو·نورهنيارازاعلانأساحنفونوره

يفليئارساينباهبنتخيناكيتلانيكاكسلاُهعمتنفُدوداعلجلبجيفنفُدو

نورهنيارازاعلانيانهاكلاساحنفبعشلاريدنوفنياعشويةافودعبو.لجلج٢٠

ايلياوهاذهنهاكلاسحفنأنومعزيدوهيلاو.ةنسنيرشعوًاسمخًانهاكناكو

رضخلابرعلا8)ةنومسييذلايبنلا

Pe.add(1.:كلموPe(2.:يفؤ)Corr.:عمتجاف
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مههوجوزومهنماوجَرومهلوحيتلاممألاباوطلتخاليئارساينبنأمث

بلغتو.لعبوتوراتشعوٍملاعبمانصألاءامساو٠مانصألااودبعومهتانب

كلمىعسيواديصوروصكلموهومارأكلمميتعشرناشوكليئارساينبىلع

ليئارساينبلاقامةدشنف.باذعوةّدشيفنينسينامثبعشلاريبدف.نيرحبلا

نانيقنباليئاثعجرخف.مهنايغطاوكرتوهللاةدابعىلا1)اوعجرباذعلانم•

نيعبرأبعشلاريدوُهلتقومئاتشرناشوكبراحفاذوهيطبسنمثدحلابلاكوخا

مهيلعبلغف.مانصألاةدابعىلاليئارساونب2)اوعجرليئاثيعتاماملف0ةنس

ليئارساينببلغفجرخو·قيلامجونامجيفناكنمّلكعمجوباومكلمنولقع

باذعوةدشيفةنسةرشعيلاغمهريدوليئارسإونبةمدخوقيفةنيدممهنمذخاو

ناكو.4)مارفاطبسنماراجنيبدوهاُهللاقيمهنمالجرليئارسإونبؤ)اوذخاف١*

لخداملف.ايادهبباومكمنولقعىلإهباوهجوف.سأبلاديدشًاّيوقديلارسعأ

الف.هبواخأنأديرأًاّرسكلملانيبوينيز)نأ:هللاقكلملاىلإ(22")ايادهلاب

لاقوكلملاسلجمبابقلغأوجرخوهلتقهعمتناكنيكسبهبرضكليالخ

عجوهباـعلابقحلودوهابرهو،دحاهيلالخديالنأرمأكلملانأ:هباعال

ريدو.اهبرخاواهيفناكنملكلتقواهحتفباومةنيدمىلاجرخوًاعومج1•

نيرشعوًاسمختانعنيباناعمجبعشلاربدهدعبو.ةنسنيسمخوًاسمخبعشلا

ناعمجتامولجرةنأتسمهنملتقنيطسلفلهأهلتاقف·ةنس

ناعنككلم6)نييلتمهيلعبلغفمانصألاةدابعىلإليئارسإونبعجرتاماملف

بعشلاربدف،ارسيسُهللاقلجرهركسعسيئرناكو.روصاحاهللاقةنيدمنم

.مارفاطبسنمنودنقلاةجوزرودتأبنتهمايأيفو،نزحوةّدشيفةنسنيرشع٢·

اهيلاعمتجاف.ليئارساينبنيبمكحتفليإتيبنيبوةمارلانيبسلجتارودتناكو

ةّدـشلانمهيفنحنامنيرترتنا:اهلاولاقوريثكقلخيفليئارساونب

.Pe.om:نيباي 6) Pe.melius(مارف:.Pc(4



دينممهيصاخوليئارساينبيريدفًادبعتسادقناعنككلمنييآناو0باذعلاو

ريبدتهتدلقٍملاثطبسنممعنيلإنيبأنقرابلارودتذخاف،ناعنككلم1)نييآ

فالآةرشعُهعمقرابذخاف.ركسعلاريبدتهتداقلوقيىرخاةخسنيفو.بعشلا

·روباثلبجىلااودعصوةعماوربدونولوبازينبنموميلاثفنينبنم0ليئارساينبنم

.هيلعرفظلااوقَزَرولبجلانمهيلااولتقمهيلاجرخنييانةفيلخارسيسمهبعمساملفه

ةميخيف(285)لخدوارسيسبرهو·نييانةفيلخارسيسعمناكنملكلتق

اهدعُهتأبخنةلويبىعوىسومومحوهو،نيقداونمىنعأىنبقلارياحةأرلاليعاي

برشف.المأتباث4)ةمأهلقعلهرظنتوةبرجتلًايلو)ُهتسفءامأاماقتساو

يفدتولاخاسىتحةميخلادتوهغدصيفهتبرضمثُهتعاف.ءامُهنأمهوتو8)نيلا

ءابلغفناعنككلم6)نيئانىلإقرابوارودتجرخو.ًاتيماروبدُهتباصاف.تافضرألا١٠

ونب7)اوعجرارودتتاماملف.ةنسنيعبرأارودبعشلاتربدو.هباعلالكوهالتقو

بعشلااوربدف0بيزو8)بيزوع0نوينادملامهيلعبلغفمانضالاةدابعىلاليئارسا

مهلاوماومهراقباومهيشاوممهنمنوذخأياوناكو”باذعوةدشيفنينسعبس

نملاجرةرشعُهممذخاوىسنمطبسنمساوينأنوعدجمهيلعجرخت

عمجمث٠مهنمبرهف9)نينادملاهباونطفمنصلالعابلكيهمدهفليللايفهئالغ١ه

نينادملاركسعغلباملف0ليللايفمهيلإ10)ارساوليئارساينبنملجرةئامثالث

نينادملاىلعةميزهلاتعقوفتقوبلاولوبطلاببرضوركسعلالوحهلاجرقرف

ينبىلإنوعدجبتكو.ليئارساينب11)يدينيبنماوبرهوًاضعبمهضعبلتق

مهنافنينادملااوقتلياوجرخينأندرألاةيحانيفنيميقملامارفاطبسنمليئارسا

بيزوبيزوعاوذخاو،ةميظعةلتقم1ؤ)مهتمأاولتقومهيلااوجرخت012)نيمزهنم٢0
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اعيمراوشبو،بيزرديبيفبيزوبيزوعروصيفبيزوعاولتقنييندملاكولم

،مهورقوهركعاومعطينأمهفأسفتوكشةيدمىلإنوعدججخمث،نوعدجىلا

انكنييندملاةا)كولمعناصوعابزسأركعم(28")ناكول)يرحلاب:هلاولاق

يفاناكنييندملاهلكومعناصوعيزىلجخومكتق.مهيرقوكركعمعطتاذا

اهباعلالتقواهلتقرفظلاو4)رسحنلا)إاهيلعنوعدجقزرف.لتاقمؤ)فلارشعةسمخه

نوعبسنوعدجلنكؤ0اهبرخاواهيفناكنملكلتق5)توكشةنيدمىلاعجرمث

نوعدجبعشلاريدو،خلابًءادفًاَبأُهلتدلوفسلباننمةبّرسهلتناكو.اًدَلو

ةيرازعارفعيفشاويهيبأربقدنعنفدوتامرةنسنيعبرأ

توراتشعوملاعبمانصألاةدابعىلإليئارسإونب6)عجرونوعدجتاماملف

نوديريونوعبسيفوخأنأ:مهللاقفهلاوخاىلاسلبانىلاخلابأبهذف٠لعبو١·

ريدي7)دحاونال٠يدعوبعشلاريدأانأنوكأفمكسفنأبينونّيعفبعشلانوريدي

،ْمصلالعابتيبنمةضفرطقنيعبسهيلااوعفدفنيعبسنمحلصأبعشلا

مهتمدحاوتلفاف·نيعبسلاُهتوخالتقارفعهيبأتيبىلاءاجوالاجرُهعمذخاو

ثالثبعشلاخايباريدو،اهبنكسو8)ريبىلإبرهوماريدحأمهرغصأناكو

ًةنتقممهنملتقوهباعلاعمجلةوخنينأاوداراوسلبانلهأهيلعبثوفنينس1•"

اهلكةنيدملاتقرتحافرانلاباهبرضوًابطحاهلوحعمجوةنيدملانمجرخو.ةميظع

لاقتوملابسحالف.خلابأسأرىلععقوفرجحينصحلاقوفنمةأرماتمرف

.ينتثقةأرمانألاقُيالوتومألفيسلابيتعبرضأ:هسأرىلعمئاقلاهمالفأ

نيأ(24")و)يدوفناخويبعشلاريدهتومدعبنموهلتقفيسلابُهرضف٢٠

ريدهدعبو.ريماصيفنفدوتامو.ةنسنيرشعوثالثرخسيطبسنمتالاح

نوثالثونانثاُهلناكوةنسنيرشعونيتنثاىسنمطبسنم1o)داغلعنيباريثبعشلا

.Pe.om(4فالآةسمخ:.Pe(يكلُمَو:.Cor(ىرحالابةا:.Pe(1
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ارمقيفنفدوتاموليخلاىلعهفلخنوكياًدلو

لعابوتوراتشعو2)ميلاعيماثصألاةدابعىلاليئارساونب1)اوعجرهتومدعبو

يئامنمهوربدفنويناعلابعشلاىلعبلغتنيطسلفونامعوباومواديصوماشلاةفآو

ينبليئارساىنباولتاقيلندرألانوينامعلاربعو0باذعوةّدشونزحيفةنسةرشع

عاداعلجةيندمىلانويلملاغلباملف،اًديدشًءزفمهنماوحزننيماينبينوذولي

4)ختفنناكو.ًاسيئرانيلعنوكفؤ)نوينامعلالاتقبموقينم:اولاقوبعشلاءاسوز

هتوخاناكو.ةقاّرسةأرمانباناكواًيوقاًديدشًالجرىسنمطبسنمداعلجنيا

موق4)خأتىلاعمتجاف.بوطضرأىلامهنمبرهفهوثرويملوهدحجوهودرطدق

ُهنولأسي4)خاتنىلاداعلجةنيدمءاسؤرجرخت.نيينامعلابز)اولتاقياوناكوكيلاعص

كلذىلامهباجاف،ًاريدموًاسيئرمهيلعنوكيونيينامعلالتاقوهديىلع6)اودشينأ

نملوأمهبهللاهرفظىتماًدهعهبردهاعونيينامعلاةبراحمىلإجرخوًاعومجعمجو

ةميظعةلتقمنيينامعلانملتقورفظلاهللاُهقزرف0هللةحيبذهمدقيهلزنمنمهلبقتسي

اهعمورادلابابىلعتفقوفتجرخهتنباتعمساملف·ةنيدم7)نورشعمهنمذخاو

هرادبابىلعهبقلنملواف.8)اهابألابقتسالجونصلاولوبطلانميهالملاعيمجنم

تلاق.اًديدشًابزح(249)نزحوهبايثقشاهآراملف.اهريغو)اًدلوُهلنكيملوهتنبا

ىلعحونتتماقاف•يلبشىلعيكبأويسفنىلعحونافلبجلاىلايعممهدعصاو

ىلا1o)يضمينأهيلعاوراشأدق4)ختفنبعااوناكو،نيرهشلبجلايفاهسفن

نأكلملاّزعهلمحل.هتنباهبصتخيامبهيتفيهلعلُهَلأسينورهنأرازاعلانبايبنلاساحت

4)ختفتلمجنيرهشدعبو.هيلاءيجيالاةوبنلازعهلمحًاضيأساحنفو.هيلابهذيال

نأمث،حونديعديعلاكلذيمُسف،مويلاكلذيفُهتنباحبذوًايظعاًديعدوهيلل

Corr(8.:نولتاقيPc(6.ّ:دشي
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لاتقيفتجرخامل:هلاولاقوةا)ليقشةنيدميف1)خاـتفتىلااوعمتجامارفأينب

.رانلابكتيبقرغوكقرحتنحنفانمؤ)دحاكعمتذخاالوًارواشتملونيينامعلا

بعشلاريدوًافلانيعبراونينثامهنملتقو0رفظلامهيلعقزرو1)ختفنمهبراخل

داعلجيفنفدوتامونينستس1)خــتف

نمسانلاتائف4)نيينانويلاضرأيفةديدشةعاجمتناكنامزلاكلذيفو*

.قوملالكأتتناكبالكلانأىتحقوملانمقاوسألاوقرطلاتالتماىتحعوجلا

دعبو،سيواونلارفح)ببسألوأاذهفقوملااونفدوسيواونلااورفحكلذرثكاف

ُهلناكو.نينسعبسمحلتيبنماذوهيطبسنمناصفابعشلاريد6)خاتقتوم

ريدهدعبو.محلتيبيفنفدوتاموةجوز7)نيثلثوًاتنبنيثلثوًاكذاًدلونيثلث

بعشلاريدهدعبو.نوبازيفنفدوتامونينسرشعيفولوبزلانولبأبعشلا''

دلونوثالثوروكذاًدلونوعبرأهلناكونينسنامثمارفأطبسنملالهنبانودبع

لابجيفمارفأضرأيف8)نوتارفيف(25)نفدوتامو٠هفلخليخلانوبكريدلولا

لئابقلامهيلعبلغفمانصألاةدابعىلاليئارساونبو)اوعجرهتومدعبو0قيلام

ةئسنيعبرأبعشلااوربدفءابرغلا

10)اغرصةنيدمنمحونامطبسنمحونامُهللاقنادطبسنملجرناكف'*

اًمالغتدلووتلخدتاهنأاهرشبفمونلايفكالماهتاف.اًرقاعةأرماتناكف

لئابقلاتانبنمتنبىلإرظنف.اتانعةيدمىلإبهذربكالاف·نوشمتهومسف

عطقيناكفنالقسعةيحانىلإبهذواكرتْمثةّدماهعممقاف.اهبجوزتقءابرغلا

تيبىلابهذومهبايثذخاومهيلعقيرطلاعطًقالجرنوثالثهبراخل٠اهبقيرطلا

اهنمرغصأتخااهلوكريغلااهجوزدق:هللاقواهوبأاهنمهعنف.ثاثمت11)يفأهتأرما""

يفَدشوبلعثةئاثلثداطصافبهذونوشخبضغف.اهيأكتجوزتببحاناف

الف.مهراجتاىتحاهلكءابرغلالئابقلاعورزتقرتحاف.عرزلايفاهالخونارينلااهبانذأ
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.اهوقرحاورانلابهوقحافةأرمالزنمىلإاوبهذنوشخلمحامءابرغلالئابقلااوملع

نوشمتناكو·ءاذوهيونبمهنم1)اوعزفاذوهيينباوبراحيلاوجرخواوعمتجامث

مكنعفرصتننحتوموشمتانيلااومّلس:مهلاولاقفماظيغأةرخمىلعًاسلاج

لاقف.نوشمتىلإماـظيغلاىلااذوهينملجرفالآةثالثبهذف.مكتاقالو

.ءابرغلالئابقلاىلاينوملستالمكناوينولتقتالمكنا2)يلاوعلا:نوشخمهل•

"لـحتوهوفثكفءارغلالئابقلاىلإهوملسوهوذخافهباوردغوكلُذهَلاونمضف

فلانمرثكآءابرغلالئابقلانمهبلتقوهذخافتّيمرامح'كفباصاوهفاتك

بلغوبرشفءامرحلاكفنُمهلعبنهبراعدفشطعمث.لجر(25")

ءابرغلالئابقلا

ةزغىلإراصف.ةزغلهأنمةأرماقشعمث،ةنسنيرشعبعشلاركذو١٠

ةزغنصحبابىلاهدينوشغبرضليللافوجيفو.ةزغلهأُهنم1)اوعزف

.ةأرملاذخأونوربحةيحانيفلبجلاسأريفُةكرتىتحهفتكىلعةلمحوةعلق

ءاسؤراهلؤ)اولاق.اهذخافاليلداهمسااريثكلهأنمىرخاةأرماقشعمث

تلاق.ُهتّوقهندبنمعضوميأيفكللوقيىتحهيعدخا:ءابرغلالئابقلا

:اهللاق.كتوقكندبنمعضوميأيفيللـقينبحتتنكنا:نوشمشل١•

4)رالوأةعبسباهوؤاجل.فعضأيناف)ةقفاجريغةبطر4)راتوأةعبسبينوّدشنأ

ينبحتتنكولوينبحتسيلُ:هلتلاقف.اهعطقاهيلعًاكتف.اهبُهتدشفةطر

لاحةعبسبينودشنأ:اهللاق.كتقكندبنمعضوميأيفيلتلق

سيلُ:هلتلاقف.طخلاكاهعطقكلذهبتلعفف.فعضأينافدَدجبتق

:اهللاق.كتوقكندبنمعضوميأيفيلتلقينبحتتنكولالوينبحت٢٠

كلذوبتلعف.فعضأينافجئملايف7)ربشيرعش6)زئافطعبستجسُننأ

كندبنمعضوميأيفيلتلقلينبحتتنكولوينبحتسيلُ:هَلتلاق.اهعلق

يفديدحلمعيالأيأنطبنمهللانمرشبمينإ:رجضباهللاق.كتق
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عبستقلحمأالفاهرمعيفماتمث0يفوقتفعضيسأرقلُمنافيسأر

لئابقلاءاسؤرفلختثبمث٠هتوقتفعضدقوهموننمهبتناف·هرعشرئافض

هباوراصو.سحتنمديقب(26")هوديقوهينيعاوعلقونوشمتىلعاوضبقف

اوحيذيلءابرغلالئابقلاءاسؤرعمتجاوتبيهسأررعشًادف٠هوسبحوةزغىلا

نوعادلكيهالتماف٠هولتقيمثهباورخسيلنوشمتاوجرخف.مههلإنوعادل"ةحيذ•

فقيعضومنكيملواًروشحمراصىتحلكيهلاحوطسوءاسنلاولاجرلاسانلانم

عض:هدوقييذلامالغللنوشمتلاق.هبلَمْعُيامونوشخىلإاورظنيلدحاهيف

دحاولادوماعلاكسماوىنميلاهديَدف0لكيهلالمحييذلادومعلاىلعيدي

تامو.لكيهلاونادوماعلاا)طقسفامهبذجمثىرسيلاهديبرخآلادوماعلاكسماو

نوشمتمهلتقنيذلاىلتقلاناكف.ءاسنلاولاجرلانملكيهلايفنملكونوشغ١·

ارعصنيبهونفدوهلهأ2)هوذخاف٠هتايحيفمهلتقنيذلاىلتقلانمرثكآةتوميف

يفًاضعبمهضعبريديليئارساونبناكنوشمتتومدعبو.هياحنامعملواتشاو

ةنسنيعبرأةمالسووده

يلاعلناكومويشيفلكيهلاناكوةنسنيرشعنهاكلايلعبعشلاربدمث

نييمرملانميبنهمايأيفناكو.ساحنفرخآلاَو)مساوأينفحدحاولامسانادلونهاكلا١*

ةنحةدحاولامساناتجوزيبنلااناقلهلاناكو.يوالطبسنمماحورينيبأًاناقلههمسا

لكيهلاىلابهذتةنحتناكودالوأاهلناكوًانانحs)ةرخألامساو.4)رقاعتناكو

ًامداخهيصتنأاهبرتدهاعاهناواًدلواهقزرينأ7)ُهُلأستوأاهبروعدتو6)نوريشيف

بهذنينسثالثيبنلاليئومشىضماملفيبنلاليئومحتدلووتلبحت،لكيهلا

اوملساوهلل8)ًاختاذ(269)اوحبذونوليشيفلكيهلاىلإةنحهماواناقلههوبأِهي٢·

لئابقلاتعمتجاف·لكيهلامدخيليئومصناكو.نهاكلايلاعىلإليئومشامهدلو

.لجرفالآةعبرأبرحلايفليئارساينبنملتقفليئارساينبلتاقتءابرغلا

.Pc.om:ًاّرقاع 4) Corp(ذخأفؤ":.Corr(2طقف:Corr(1
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يفانطسويفنوكيونوليشنمدهعلا)توباتانعملمحتليئارساىنبءاسؤرلاق

دالوأةا)اذكونوراشنمتوباتلااوللحمل.انئادعأيديأنمهبهللاانملسيلبرحلا

ينبنملتقبمهتمزفءابرغلالئابقلامهيلعجرخت.توباتلاعمساحنفوينفحيلع

ينفحيلعادلولتقو·ههجوىلعمهنمبرهنمبرهوًافلانوثالثليئارسا

لكيهيفهولخداوةزغىلإدودزنمهولمحتتوباتلاءابرغلالئابقلاذخاوساحنفوه

نملجرلبقأذانويشبلكيهلابابىلعسلاجنهاكلايلعاهيف0منصلانوعاد

:ُهللاقفكتيضقام:نهاكلايلُعهللاقف.بايثلاَو)قزخمهجولامُحسمةميزاملا

الف،توباتلاذخأو،راكادولتقو،ةميظعةتقممهنملتقوليئارسإونبهباومزتلا

نيبأوهوهتقرتاموههجوىلعطقسذخأدقتوباتلانأنهاكلايلععمس

توباتلااورظنيلنوعادلكيهىلا6)نويوازغلالبقاةادغلابناكاملف.ةنسنيعست

ةزغةنيدميفتومعقوو·توباتلامدقههجوىلعىقلممنصلانوعاداوباصاف

.رهشأةعبرأمهدنعتوباتلاماقو،ًاغزووتابابدمهضرأتألتماوريبزلامهباصاو

انيلتباالوريحزلا8)انبيصيمل:ةزغلهألاق.رهشاةعبسلوقيىرخأةخسنيفو

موقلاقف.انكلهالاتوباتلاانعجرخنف.توباتلااذهلجانمألاغزولاو7)بابدلاب

(27)9)ديدجفهكامهيلععضنف.طقثدحامنيلجتذخأتنأ.كلذنحتف:مهنم1•

نمغزولاو7)بابدلاةروصهيف10)طفستوباتلاعملعجتواهيلعتوباتلالمحتو

نمودودزينموخفرنمونالقسعنموةزغنمةيدهلاكةيرقلكنمةضفوبهذ

نأانملعوتوباتلانعانيلخليئارساينبضرأىلإنالجعلا11)ابهذناف0نورقع

ليئارساينبضرأىلإابهذيملناو،توباتلالجانمغزولاو7)بابدلاوريحزلااذه

نالجعلا11)ابهذفكلذاولعفف.ءابولاوءاوهلاداسفنم12)ضراعاذهنأانملع٢0

\
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غزولامهنعبهذو،ريحزلانمهيفاوناكامناوحارتساوليئارساينبضراىلا

ايسوألقحيفنودصحياهلهأناكو.سمنتيبىلانالجعلاغلباملف.(1)بابدلاو

طسلااوذخاوًانابرق2)امهومدقونيلجعلااوحبذوفهنلااورسكوتوباتلااوذخأف

ةيرقلالهأتوباتلاذخاو.ةضفوبهذنمغزولاو)بابدلاةروصهيفيذلا

عضوميفهوأبخوؤ)ازغوبابادابياتيبىلااولخداف.بنعلاةيرقبةفورعملا•

توباتلاناظفحياونحاوازغاوريصو·ةعاقلايفو.اعبحلاُهللاقي

ونب)اوكرتف·ةنس4)نورشعيبنلاليئومصبعشلاريدنهاكلايلاعتومدعبو

.)اوذخاو.ءارغلالئابقلا6)مهرفاغهللاةدابعىلإاوعجرومانصألاةدابعليئارسا

ىلانورقعنماهيلعمهوبلغدقاوناكيتلاندملاعيمجءارغلالئابقلانمليئارساونب

اوناكو·ًاباريغصلامساوليئويريبكلامسانادلويبنلاليئومصلناك.خفر١·

هيلاعمتجايبنلاليئومصربكالف0.عبسرئبيفةمالسوردهيفبعشلانوريدي

.كولممالارئاسلاكانيلعكلميًاكلمانلةأُ:هلاولاقوةمارلايفليئارسإونب

حابتساوكدبعتساًاكلمكيلعّمكمامىتممكنا:يبنلاليئومصمهللاقف(27)

مهللاقف.انيضردق:هلاولاق.8)هوكلمتاملكنمرشعلامكنمذخاو.مكلاوما

دقناكو.ًاكلممكلةبيقأسأبلاديدشليوطهجولانسحلجرلراشةحأنأ

كنايلغنًمامالغكعمذخ:لواشهنبالشيقلاقف،ريمحلراشيلإشيقلعاض

:همالغُهللاقف.11)ريمحلابلطيفةيرقةرقأىرتجرخت.ريمحلابلطيفجرخاو

يبنلاليئومصىلإابهذف،ريمحلاعضومىلعانلديوهفيبنلاليئومصةيرقىلإيضف

لاقوِهِبُهحسمولراشسأرىلعةّيصفًاهدًاءولممًارقذخاوامهاقسواهمعطأف٢٠

كيباىلابهذتكناكلذةمالعوليئارساينبىلعمويلاككلمدقهللانأ:ُهَل
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يبنلاليئومصلاقاكناكف.ريمحلاباصأدق"دغ

لاجرعاف0مهيلعكّلمتكلملوأوهوليئارساينبىلعلواشكلمو

جرخو0لواشكلمباوضريملفينامعلاشحامىلاداعلجةنيدمو1)نيبيةنيدم

نيينامعلانملتقومهيلعرصنلالواشقّرف0لواشلاتقيفريثكقلخعمشحام

ليئارساينبخويشنم2)ةعامجلولراشذخايبنلاليئومصنأمث0ةميظعةلتقم•

يفةيناثةّرمنهدلابلواشحسموًاهداءولممًارقذخاوؤ)لجاجىلإمهبراصو

راتخاو.ةريثك4)ًاحتاذهللاوحيذولراشكلميسانلاحرفو.ةءالجلامدقلجلج

ةمسانيالواشلناكُوهعماوناكوليئارساىنبنملجرفالآةثالثلواش

يفناكيذلامسالبراحولجرفلا(28)مهنملراثنبناويذخأف.نانوي

لـعفام5)ءارغلالئابقلاتعمساملف.ءابرغلالئابقلانم4)ةعأجلوهلتقاونوي10

ينبلاتقلاوجرخوسراففالاةتسو(0)لجرفلانوثالثمهنمعّقكأناثانوي

·يراربلاوةيدوألاولابجلايفاوبيهوليئارساونبمهنم7)اوعزف0لجلجيليئارسا

لئابقلاركسعىلإجرخوليئارساينبنمةعامجناثانويذخافلجلجتلواشناكو

لواشكلذبعمساملف،اًدجةميظعةلتقممهنملتقوهيدينيبنماومزهنافءابرغلا

ليئومصلاقمث.دحامهنمتلفيملومهلتقفليللايفءابرغلالئابقلاركسعسبك1•

لجرنماهيفنملكلتقواهبرخاوةقلاعلاةنيدمىلابهذا:كلملالواشليبنلا

9)لجلجنملجرفالاةعبرأةـعملواش8)ذخف٠ناويحويبصوةأرماو

نملتقفقيلاملاىلالبقاواذوهيةليبقنمليئارساىنبنمفلا10)نوثالثو

امو.اًيحقيلاملاكلم(10)جاغآذخاوروسةنيدمىلاالويحةيدمنمةقلاعلا

مهيشاوملبمئاهبلانًمائيشلـتقالوُهرخيملفمكوأةعيضنممهلناك٢٠

ُهللاقلجلجىلابرحلانمفرصنااملف0ُهباــحصا12)اهوبهنمهباودومهرقبو
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ذاف·مهضرأبرختومهباودومهراقاومهيشاوملتقتنأكرآملأ:يبنلاليئومص

يبنلاليئومصذخامث·.كريغًاكلمليئارساينبلحسمأانأفكلذلعفتمل

ىلالواشبهذو،0ةمارلاىلا1)ليوععجروُهقنعبرضفقيلامعلاكلمجاغا

"ةعمجلايفهتيب

نهدلابةحسفىسينأدوادذخافمحلتيبىلاليئومصبهذمايأدعبو•

ءارغلا(28)لئابقلاًاضيأتعجاكلذدعبو.ةدحناكوليئارسإىنبىلعًاكلم

لواشعمدوادةوخاناكو.مهلاتقىلإهباحصأعملواشجرخ،لواشلتاقت

لبقف.برحلايفهتوخاىلإهبهّجووًاًماعطهدّوزودوادهنبالىبيذخف،برحلايف

تايلجُهللاـقءابرغلالئابقلانملجرىلارظنفمئاقبرحلاوهتوخاىلادواد

.لجرلااذهلتقاانا:هتوخالدوادلاقف،زرابينملهليئارساىنباي:يدانيوهو10

ًايسدقوًاردُهسبلاودوادباعدفربخلاكلملالواشعبسفهتوخاهيلعحاصف

حرطوحالسلاوعردلاُهنععّرفاصملايفدوادراضالف.تايلجىلاجورخلاب"رماو

طقسفتايلجةهبجباصافُءامرمثًاّرعِهيفريصفُهعمناكًاعالقمذخاوفيسلا

مهنملتقوءابرغلالئابقلاركسعمزهناو،هبلتقهفيسدوادذخاوضرألاىلع

سيئرفلاىلعهركسعيفًاسيئردوادللواشرّيصفءاًدجةميظعةلتقم١•

ةئاممهنملتقوداودجرخت.ًاضيأءابرغلالئابقلالاتقيفدوادبلواشثعبو

تناكفلقلاهذهو.لوحلمةتنبالواشةجزفلواشىلإاهلمحومهقلقعطقولجر

فاخلوواشكلذىأراملف،حتفورفظالالاتقيفدوادثعبيلواشنكيملو.اهرهم

.لجرةئامبرهيلاعجاوُهنمدوادبرف.هلتقّمهودوادنمعزفوهكلمىلعةبلغينأ

لئابقلالاتقللواشًاضيأجرخو.ةمارلايفهتيبيفنفُدويبنلاليئومصتامو٢0

:هدرطمبحاصهمالغللاقو.ضرالاىلعطقسفتاعامجُهتباصاولواشمزهنافءابرغلا

هسفنهبلتقهفيسلواشذخافلعفيملف،ًاحيءادعاةفاينوذخأيالئليقنعبرضأ

ليئارسإينبنمبرحلايفًاضيألتقو.ةسفتًاضيأمالكلالتق(285)همالغهآراملف

شتفدــغلانمو.لواشدالوأشيحلمومادانيباوناثانويلتقواًدجةميظعةلتقم

Pc.add(1.:"ىلاCorr(2.:يفذخأي٢٥



اوبلصومهدالبىلإاهباوثعبفهدالوأسوؤرولواشسأراوذخاوةلتقلالئابقلا

اهونفدومهداسجأاوذخأفاوبهذهدلبلهأعمساملف٠١١)ساينابنصحىلعمهداسجأ

لاق.بايثلاقزخمهجولامخسملجرهيلالبقافعالقسيفدوادناكو.3)ساينابيف

اًريخنومعطيالمايأةثالثاوماقاومهبايثهباصاو4)دوادقشفأ.مهتلتقيذلاانأو•

ريخلاةربخايذلالجرلاباعدمث.ليئارساينبنُمهعملتقنمولواشىلعًادغ

لراشكلملاناكو.لتقلابهسفنىلعةداهشلانمءاجاملءازجهقنعبرضف

ةنس3)نورشع

دوادكلمىلارصمنمليئارسإينبجورخنف.ىسينأدوادهدعبكلمو

نمو،ةنسةرشعثالثوةئاموفلادوادكلُمىلاميهربانمو.نينستسوةئاّمس١·

كلمىلانافرطلانمو،ةنسنوسمخوعبراوةئاسوفلادواد6)كلهأىلإقلاف

فالاةعبرأدرادكلمىلإمدآنمو.ةنسنوناشوسمخوةئامونافلادواد

وهوليئارسالئابقعيمجىلعىسينيأدوادكلمو0ةنسنوعبراودحاوةئامعبراو

يفرهشأةتسونينسعبساهنمرهشأةتسوةنسنيعبرأكلمو·ةنسنيثلثنيأ

ريغنارينبالواشركسعسيئرناكو.ميلشروابةنسنوثالثوثالثونوربح1•

باحصأنم(29)لتقفةعاجيفباويهيلإجرخفباوي7)وخالئاشعلريئبألتق

ذخالواشلتقالو،محلتيبيفليئاشعُءاخأنفدوًالجرنيتسوةثالث(8)ريبا

ليئارساينبىلعومارفأينبىلعداعلجيفًاكلمُهسجفلراشنيأ9)تسوسيرينبأ

ركسعنيبولواشركسعنيبعقوف٠كلمتقوةنسنيعبرأنياو)تسوسيناك

ةعئفرينبأاهذخأفافصراهمساةيّرسلواشلاناكو.ةريثكىلتقوةريثكبورحدواد٢·

درادهيلععلخن.نامألايفدوادىلاىضموريئبابضغف.لواشنياو)تسوسياهنم

Male.:نالقسع Pc(2:شيباي:.Itaauctor et Pc.; corr(1

Pc(3.:كءاروامPc(4.:وه"قشوكلذدوادىلع"قشف

.Pc.om.:ىخا 7) Melius Pc(6نيرثع:.Corr(6

1ta.:تسوبسي"٢• auctor :Peوبأور:.Male Pe(8



ركسعسيئرناكوريئبأدرادتخاجوزاوراصنيأباويذخأف·هليبسقلطاو

عيمجرماوكلذنمدوادبضغف·باوييخاليئاشعلدبُهقنعبرضفدواد

نمناوخاناكو·نوربحيفةــنفدورينباىلعاوكبيومهبايثاوقشينأهركسع

الف.نيماينبطبسنمنومرنمانعابرخآلامساوباحبرامهدحامسالواشداَّوق

رانلاببابلاًاقحاولواشنيأ)تسوسيتيبىلإليللايفاهذلتقدقرينبأنأاعمس•

برضواهيلجرواهيديأدوادعطق.دوادىلإِهِباًيأوهسأراذخاوالتقفالخدو

ريباربقيفلواشنيأ1)تسوسيسأرنفدو.اهبصواهقانعا

كولمتعمساملف.نويهصيهودوادةنيدماهامسواشرأةنيدمدوادىنبو

مهلصأتساومهلتقهشيجعمدوادمهيلاجرخفهلاتقلاوعمتجاكامدقدوادنألئابقلا

مريحهيلاىدهافقالخانيأ2)طافاشويدوادريزومساناكو.هتكلممتوتساو10

ىلاراسوليئارساينبءاسؤرعمجًواّيبدوادوبىنف٠نيبرشوزرأبشخروصكلم

ويحوًازعةجعلاقوسيناكو.ةجتىلعهلمحوتوباتلاجرخافبادانيبأ(80)تيب

لمحينكيملهناليرالنأتاهقينبنمليئارساينبنمؤمهوبادايبأانبا

ةلجعلاىلعتوباتلااولمحاذأاوناكو.يوألىنبالاليئارساىنبنمدحاتوباتلا

ويحوًازعلمحًالاف.عارذفلاسانلانيبوتوباتلانيبنوكيو.بايثلابةرطغ•

كسماف.طقسيتوباتلاداكوتخرتساولوجعلالجرأ4)تلدغلاةلجعلاىلعتوباتلا

يتحنمموداديوعلزنميفتوباتلالخداودوادعزف.ًاتيمطقسفتوباتلاازع

موداديوعلزنمنمتوباتلادوادجرخكلذدعبمث،رهشأةثالثتوباتلادنعماقف

ناكويهالملاعاونأعيمجوتايافنلاوتاقوبلابفوفصعبستوباتلالوحناكو

فوجيفتوباتلالخدافتوباتلامادقنفزيوصقريوهوةنولمبايثهيلعدواد٣0

نمتوباتلاناكةريثكًاشاكوالوجتدوادحبذوءاويجيفدواداهبرضيتلاةميخلا

بهذلابىشغم5)فصنوعارذيفأفصنوعارذةكمسوُهضرعوُهلوطزرألابشخ

دوادهيلاجرخفُهراحلبوحرنيارزاعددُههللاقيًابوسكلمدوادىلعجرخمث

جرخف٠لجرفلانيرشعوسراففالآةعبسهباحصأنملتقفرفظلاهيلعقزرف



.ًافلانيرشعونينثاهباحصأنمدوادلتقفرزاعددهنيعُيِلقشمدكلمسروص

رزاعددهباعالناكاملكدرادلمحو.دبعلاكدوادلقشمدكامسروصراصو

ةيلاحلاهذهو.ميلشروأىلاةريثكلاةيلحلاو(80)ةضفلاوبهذلاقطانملانم

نيأ2)ماـعجاركلميفميلشروأىلإهتافاومتقورصمكلم1)فاسيساهذخا

نايلسلمجساحنلااذهنمو.ميلشروأىلاةفقولانًماريثكًاساحتدوادلمحو.نايلس•

لكيهلاءانبتقوباوبالاودعاوقلاوةدعالا

.ايروأةجوزَو)تايلاتنبعئاسرباهللاقيةأرماىلإدرادرظنكلذدعبو

ناكَوُهنمتابحواهجاضف٠ُهتتافاهيلاثعبواهتشعفةليمجةنسحةأرماتناك

ُهنمتلحدقاهنأملعاملف·لئابقلابرحيفدوادةفيلخباويعمايروأاهجوز

يفايروأبهذيملف.ةليللاكلتيفهلزنميفمانينأهرمأوُهصختلاف.ايروأفلخهّجو10

برحلاىلإدراددّدرةادغلابو،رادلايفباجحلاعمماتلبهلتقمىلإةليللاكلت

عجاضيلهلزنميفايروأمونبدواددارأامناو.هلزنميفمتدقابروأنادوادمهوتو

دوادبتكهلتقميفّمتيملًاللف.ًاقيرطاهيلعدجيالاهبحناباذاالكلةأرما

ماماابروألتقفكلذلعف.برحلايفتوباتلاماماايروألعجينأبويىلا

.ًامالغُهلتدلوو4)عياشريهتأرمادوادجوّرتابروألتقاملف.برحلايفتوباتلا16

رقومنغُهلوينغو)امهدحاةيرقيفاناكنالجر:ُهللاقويبنلانأهيلاءاجف

.اهفوصواهنبلنمشيعيناكو،ةدحاوةجسنألاُهَلنكَيملنيكسمرخآلاوةريثك

7)ُهلألاقف.هفيضاهمعطاواهحيذف6)نيكسملاةجعنىنغلاذخافلجرىنغلابفاضاف

لاقويبنلاناك.ةغرف.8)ةعبرأ(88)ةبسنلالدبيطيلعامسئب:دواد

اعدومايأةعبسماصوحسملاسبلوهتعاسنمهباثعزف0لجزلاو)كلذتنأ:ُهل٢٠

ًاضيأتلبحكلذدعبو·يبصلاتامعباسلامويلايف0يبصلا1o)تيمينأهبر

Corr.cun.:ماعبحر Pc(2قاسيش:.PC;قاسيس:.Cor(1

Iden.ر6/7:َو habet Pe(4ماميلاتنبعبشتب.Sie etian Pe.; corr(و

Pc.o.m(7نيكملل:.Male Pe(6مهدحا:Pe.male(و



رظتمث.اًدلونورشعوةعبرأدوادلناكونايلسةنمتدلوودوادنمابروأةأرما

اهقشعفرماتاهل)لاقُيناكَوهيبأنمهتخاىلإهدالوأربكآوهودوادنبانونما

"ءاخالتقف.دوادنأمولاشيبأُهللاقيناكواهتأنماهوخااهلبضغف.اهبىنتباو

لجرة)يتئامهيلاعمتجاو.روشكصكلمليمجنبيناثىلإبرهونونما

دوادعمساملفؤ)نوربجكلمو،ًايجراخدوادهيبأىلعجرخو.ليئارساينبنم•

هنبألبقأف·ةنيدملاىلخوميلشروأنمبرهوةــنمفاخز)نوربجكلمدقُهنأ

برهف0دوادبلطيفجرخمث04)مهبقسفهيبأيرارسذخاواهلخدفميلشروأىلا

نيأمولاشباىلإجرخوهباع*انمةعامجدوادةفيلخباويعمجمل٠ندرألاربعوُهثم

ناكوًافلانورشعنيقيرفلانملتقفمارفادودحيفمهنيببرحلاناكو.دواد

نمنصغيفهسأررعشقلعتفةغبىلعًاكارمولاشباناكو،ديدشبحمهي

ُهرضو.هبلقيفاهسرغفمهسأةثالثبباويءارو.هتبقرتقدنفمطبةرجتناصغا

عجرواًديدشًانزحنزحملدوادىلإربخلاغلبوهلتقفيسلاببويباعلانمدحاو

هسأررعشذخااذاناكورعشلاريزغدوادنيامولاشباناكو.ميلشروأةنيدمىلا

لاقثميتئامُهنزونوكينيحىلانيحنم

نابهوفاصاوينوليسلاايخوناكو(84")يبنلاناثاندوادمايأيفًابنتو1•

دوادىصحاف.هتفيلخوهودوادتخاايوراصنيأباويويرألدلونمنوثودبو

ينبنمباويودواد"ءاصحايذلاددعلاناكوليئارساينبلئابقُهَتفيلخباويو

فلافالاةعبرأ:لوقيىرخأةخسنيفو·فلاةئاموفلافلانيعبرأليئارسا

يرالونيماينبلسًناّماو.افلانيعبسوفلاةئامعبرأاذوهيىنبنماهنمفلاةئامو

هللالاقف.فلافبوقعيلسننماوسيلنيذلاينعأنيطقاسلاددعاماوءاوضحيملف٢٠

راتخيُهٍلقوهيلابهذافليئارسإينبءاصحادرادىلعتدكأدقينإ:يبنلاداك

نكمأوأنينسعبسهكلمعيمجيفعزجنوكينأًاَمأ:ةدحاوةثالثلاهذهنم

.مايأةثالثهتكلممعيمجيفعقيتوًماماو.رهشاةثالثاًروهقمنوكيُوهنمهودع

\

Corr.cum.:نوريمح Pc(9اتئام:.Corr(2لاقت:Pc.male(1
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س.و•.سم

درادثاغتساف·ًافلانوعبسراهنلانمتاعاستسيفتاف.توملادوادراتخاف

سيئردوادمايأيفناكو·مهنعتوملاعفرو1)مهمحرفهللاًاعيمجاوعدويبنلاداكي

اعديبنلادوادربكأكلف٠قوداصونهاكلايلاعةبارقخلميلإناراكابأةنهكلا

بهذلاو2)رهاوجلاولاملانمهتكلمميفاملكهيلاملسو"ءاصواوناملسةنبا

ةنسنيعبرأاهنمكلمةنسنوعبسُهويبنلادرادتامو.ةضفلاو•

ةنسنيعبرأهيبأدعبكلامو·ةنسةرشعىتنثانيأوهوناملسُهنبأهدعبكلامو

3)عدوينألبابنايسثعبفبرلاتيبىلإبرهودوادةفيلخباويذنمعزف

كولملاعيمج4)هوفاخوناميلسكلمدتشاوءارعلايفهنفدوفيسلابباويلتق

ميلشروألوحاًروسناملسىنبو،هونداهوايادهلاهيلا(825)اولمحو.هلوحو)يذلا

روصكلمميحهيلاثعبو.لكيهلاناينبيفأدتباهكلمنمةنسةرشعىتنثايفو١٠

ىلعهبنيعتسيًايثكألامبنيبرشوربونصوزرأنمريثكبشخوةيثكايادهب

نيرشعوةطخكفلأنيرشعةنسلكيفمحليدهيناملسناكو.لكيهلانايب

بيبززكفلا

ببسناكو·كوملايفريفربلاسبلنملوأوهروصكلممريحنألاقيو

رحبلائطاشىلعُهعمبلكلاوهمنغبًامويزجفبلكهلناكمنغيعارنأكلذ۱*

نمُهفًاتماف.اهكافريفسلانوكاهولطشلاىلعينثتةنوزحبلكلاباصاف

فرصلانملعل.بلكلانوحففرصذخايأرلاةرصبأالف.ةنزحلامد

ّنظي"ءارينملكناكسمشلايفىشماذإيعارلاناكو.هسأرىلعُهعضووًايلك

يعارلاىلاثعبكلذبروصكلممريحعمساملف·.هسأرنمجرخيرانعاعشنأ

نيغابصلاماوهنولنسحنمومريحُهنمبجعفليلكألاىلإرظو·هرضحف٢·

·اهوباصافةنوزلحلااوبلطورحبلاطشىلإ6)نيغابصلاجرخت.هلثمُهلاوغصينأ

ريفربلاروهظببسناكاذـهوريفربلاةلاوغبصف

7)نورشعُهضرعوًاعارذنوتسدوادنياناميلسهانبيذلالكيهلالوطناكو

:.Itaetiam Pc. 4) Corr(رهوملاوؤ:.Pc(مهومجروةا:.Male Pc(1
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الكيهلكيهلالخادىنبو،بهذلابُهكلخادبهذو.عارذةئامُهفرو.ًاعارذ

.ًاعارذنورشعهكمسوًاعارذنورشعُهضرعوًاعارذنورشعُهلوطنيرشلابشخنم

اهنمدحاولكلوطميبوراشلاةروصهقوفزنصو.بهذلابُهجراخولخادبهذو

رخآلاولكيهلانيمينعدحاوبهذنم(82)عرذأةسمخُهضرعو.عرذأةرشع

1)هوطْعَيِهيلعمهتحنجااودمدقةحنجأةتساهنمدحاولكلولكيهلاراسينع*

اذهمادقريصو·تيبلااذهلخادةّيصونويهصةيدمنمتوباتلالمحو.اهب

ُهضرعوًاعارذنوثالث2)مهنمدحاولكلوطمظعراكأساحتنمنيدفومجلكيهلا

نيدوماعلاىلعةقعوؤ)رهوجلاعاونابًاصربزمرقلانًمارتسلمعو،عرذأةسمخ

ًاعارذنورشعاهلوطنآرقلازبخاهيلععضويساحننمةدئاملكو.لكملاءاذحي

لحو.رهاوجلاوبهذلاباهكاهبهذوعرذأةرشعاهكمسوًاعارذنورشعاهضرعو"

بهذلابهديشواًرصقهسفنلىنبو.لكيهلاىلارهوجلاوةضفلاوبهذلاةيآلك

ًاعارذنوسمخُهــضرعوعارذةئامُهلوطرصقلافوجيفةاضقلاسلجمىنبو·ةضفلاو

عبرأاهيلعةبهذمزرالانمةدمجفوفصةعبرأرودياكهلخادو،ًاعارذنوثالثهءاقتراو

.رهوجلابًاعصرمبهذلابًاشوقنمجاعنًماريبكًاّيسكلمجو.بهذلابةشوقنمفئاقس

نمغرفو.سانلارومأيفرظناذإهيلعسلجيناكوسلجملااذهطسويفةريصو"*

عستسيلكيهلانايبغارفىلادوادكلمتنف٠نينسعبسيفرصقلاولكيهلاناينب

ةنسنوسمحو

راطنقفلانيتسوةتسوفلاةئامسةنسلكيفدوادنيانايلسةيابجتناكو

نيتسو.هتياوجيأذيمسُركنيثالثمويلكيفهتفيظوتناكو0تاراجتلاىوسبهذ

ءابظلاولئايألاىوسمنغلانمةئامواًروثنيرشعونينثاولوجعةرشعوقيقدزك٢·

ةئاثلاثوةفحصةئامةدئاملكىلعبهذةدئامةئامناميلسرصقيفناكو·ريطلاو

بهذسأكةثالثقبطلكىلعوبهذ(88)قبط

يبصاهعموناتأرماهيلامدقتذاءاضقلاسلجميفسلاجمويتاذنابلساهيف



هذهنأتاف.دحاوتيبيفةأرملاهذهوانأتدلو:ةحرابلاةدحولاتلاق.دولوم

ينباتذخاو.يردصىلعُهتلعجفتيملااهنباتذخاف.ةفاكاناوليللايفا)ةأرمال

اعدف·ةأرملاهذهنأتيملاوينبايبصلااذه:ىرخالاتلاقو.اهدنعاذه

اكتمةدحاولكيطعأنيفصنيبصلانأ:لاقو،دييبصلاذخأوفيسبنيلس

:ىرخألاتلاقو.ةايأ2)اهيطعأنكلوُهتشتاليديساي:يسماتلاق.فصنلا•

لجالمااهنااملعةنال«ةئشال»تلاقيتلايبصلاناملسىطعاف.املالويلالفةئش

هئاضقنمسانلابجعتف·هيلعاهتقفشنمنيبتام

نوعرفةنباناملسجورتو،ةيّرسةثالثوةأرماةئامعبسزئاحءاسنناملسلناكو

ازغفرصمنوعرفجرخكلذدعبو·ميلشروأىلااهلمحوقشيشهمساورصمكلام

مهلاومأذــخاو.بعراميفنيكسلاناعنكلهالقرحاو.رانلاباهقرحورزاعةنيدم10

ناميلسةجوزهتنبىلااهبثعبو

ةئامُهتطعاو0ةريثكايادهبهيلاتجرخفناميلسكلميابسةكلمتعمسو

ناكو·مهريغونييباوملاونيقيلامعلاونيينامعلانمءابرغلالئابقلاتانبنمدوادنيا

مانصألاهيفّنهللعجو.ًاكهّنفىنبنأىلعةلمحّنشهتبحمةدشفّنهبعا•

ةوبنلاناويدنم(33")دوادنياناميلسطقسأةهجلاهذهلو.اهلنحيذيواهئدبعي

لويخلاىلعسراففلارشعينثاو،روجحلاىلعسراففلا4)نيعبرأهركعيفناكو

همأمساومارفأطبسنمطابشنيبماسرهللاقي)اًدبعناميلسلاناكو

ةنيدمماعرىنف·فسويطبسىلعناميلسهالوفةقرسةأرماتناكو.ارسيس

هقشفهبوثذخافيبنلاًايخاةليقف.سأبلاديدًشايرتناكو.مازقأدودحيفريعاس30

كلمتسكنا:ُهللاقوعطقةرشعطابأنأماعر6)اطعو،ةعطقةرشعيتنثاىلع

هنمبرهفماعبرلتقبمهدقناميلسناكو·ليئارساينبنمطابسأةرشعىلع

0ءاوتلااهللاقيوهتجوزتخانوعرفهجوزوهدنعماقورصمنوعرفقشيشىلا

Melius:ةأرملاةا)Cor.:اهطعأCorr(3.:نيثالثو uti supra(1

Corr(4.:نوعبرأ)Cor.:”دبعCorr(6.:ىطعاو٢٥



طاباثهيبامسابءاملفًامالغُهنمتدلوف

.قوداصةنهكلاسيئرناكو1)نويشةيرقنمايخوناثانناميلسمايأيفًابنتو

يفُهلوناميلستامو·ينانويلارعاشلاسريمأنيينانويلاضرابنامزلاكلذيفناكو

تسنباوهو2)ماعيجرهنباهدعبكلمودرادتيبيفنفدوةنسنوعبرأكلملا

ميلشروابةنسةرشععبسكلموةنسةرشع•

.ريعاسةنيدمىلارصمنمدعصتامدقناميلسنأطابأنأماعبرعمساملف

ةحيبقةسايسانساسكابأنأ:ُهلاولاقوناميلسنباةلماعيجرىلإليئارسإونبعقاو

ةثلثدعبواوفرصنا:مهللاقف.اًديعكلنوكتفةنسحةسايستناانَسف.ةئيدر

ةئيدرةسايسمكساسيبأناكنإ:مهللوقت:هلاولاقهباحصارواشف،مكرجأمايأ

نملبقيملف،مكبفطلاومكيلعامفخاواهنسحاوةسايسلمجأبمكسوساانايناف1·

ىنبللوقينأهيلعؤ)اوراشأف.كلذلثمنهللاقفهئاسنىلالخدو(84)هباحصأ

مهعاطأ6)مكتسيوكنوبصتسيالثلااذهمهللق:هلاولاق،مكلغتشاوكج

اوعمساملف.هؤاسنهيلعهب7)اوراشأيذلابليئارساىنبلالاقو.ءاسنلانملبق0كيف

بحاصمعدبمهيلاهجووةلماعيجرمهيلاجرختاوبشوهدنعنماوجرخهرق١٠

ىلإ2)ماـعيجرمهثمبرهو·تامىتحةراجحلابليئارساونب8)هومجرف·جازخلا

كلملاقشناوطابأننيأماعبرمهيلعاوكلموليئارساونبعمتجاف·ميلشروأ

9)اهبنكسوسلبانىنبو0ليئارساينبطابسأةرشعىلعطابأنأماعبركلف

عمناكو0نيماينبطبسواذوهيطبسىلعناميلسنيأ2)ماعيجركلمو0ليوثافىنبو

تيباهنم،ةريثكنئادمكلمولتاقمفلانورشعوفلاةئامناميلسنبأ2)ماعيجر٢·

نيماينبواذوهيضرابةنيدملكوًاقزعوتجو1o)شيخالوفيزوروشتابومحل

.Pe(1.:مولاش-Pe(3.:ماعيجار:corr.ماعبحر

Corr(6.:كوبصتسيCorr(7.:تراشأCorr(8.:ةجرف

(1o.:شبحالو٢• Pcاهيف:.Pc(و



نباماعَراَمف.مانصألاةدابعىلعهمأهتلمحننيينامعلاتانبنم1)ناثانهمأمساناكو

اوريوبرلاتيبىلاميلشروأىلانيبارقلابليئارساونب2)اودعصينأفاخفطابش

نيلجتلمعف4)اذوهيكامناميلسنيأ3)ماعيجرىلاُهوملسيوةنوصعفلالكيهلا

ينبنمةنك3)اهلريصوساينابيفرخآلاولياتيبيفًادحاوريصوبهذنم

الواهودبعافنوعرفدينممكتصلخيتلامكتافآهذـهنأ:مهللاقويوأل•

ضرابديعلالمعلاكًاميظعاًديعمهللمجوميلشروأىلإاودعصت6)نأاوجاتحت

(34")اذوهي

رصمنوعرفقشيشدعصناميلسنياماعجركلمنمةسماخلاةنسلايفو

ُهنمبرهفسراففالاةعبسمهنملجرفلانورشعو7)نينثاةعموميلشروأىلا

تيبيفةضفوبهذنمةريخذلكرصمنوعرفقشيشذخافناميلسنأملعيجر١١·

ناملسنيأماعيجراهلدبلمجو٠كلملارصقيفيتلاةضفلاوبهذلاسادقألاوبرلا

املوطةريثكبورحطابتنيأماـعبرنيبوناملسنبإماعجرنيبعقوو.ًاساحت

جوزتوةريثكدالوأُهلدلوو.ةأرماةرشعيناثنيلسنياماعيجرجوتو.ماعجرشاع

ودالوأعيمجف،ةّيّرسنوثالثُهَلَناَكَو.هتوخاوًايأُهلتدلوفملاـشيبأتنباخام

عاذملاقشنافلياتيبيفًابتديوعو،ينويسلاايخاو

اـيأُهنباهدعبكلمودوادتيبيفهيبأعمنفدوناملسنيأماـعيجرتامو

طابانيامعبركلمنمةنسةرشعينامثيفكلذونينستسميلشروأباذوهيىلع

.ةريثكبورحليئارساكلمماعبرنيبواذوهيكلًمايأنيبعقوو.ليئارساكلم

كلمماعبرعزفو.ناسنافلاةئامسمخليئارساينبنملتقواذوهيكلًمايبأةمزف٢"

دوادةنيدميفنفُدواذوهيكمايأتاموءاذوهيكلمًاّيأنمليئارسا

Pe(1.:ناثانCor(2.:دعصيCorr(8.:ماعبحر."اوملسيوهوصعف

Auctorادوهج:Pc.:اذومج habetubique(4

:Pc.maleنانثإر:.Pe.om. 7) Corr(6ممل:.Male Pe(؟

نيرشعونينثاCorr(8.:ىنناواًركذو)Pc.:مالغ٢٥



ةعبرأيفكلذوةنس1)نوعبراودحاميلشروأباذوهيىلعاًسآُهنباهدعبكلمو

اذوهيكاماسأمأمساو.ليئارساكلمطباثنيأماعبركلمنمةنس2)نورشعو

نورشعوعبرأكلملايفُهلوليئارساكلمطابتنيأماعبرتامو،مولاشباتنبةمجا

3)ةيناثلاةنسلايفكلذو.نيتنسليئارساىلعطاباثُهنباكلمهدعبو(85")ةنس

لتقوُهلتقفنوتاعكيفايخانبااشعفطابتىلعبثوف·اذوهيكلماساكلمنم•

عبرأاسرتيفليئارساىلعايخانبااشعفكلمو٠طابأننيأماعبرلسنلك

كلماسانيبعقوف.اذوهيكلماساكلمنمةثلاثلاةنسلايفكلذو.ةنسنيرشعو

ضرأىلاليئارساكلماشعفراصوةريثكبورحليئارساكلماشعفنيبواذوهي

ايادهبقشمدكلمليزجنيادادهىلااذوهيكلماسأهّجوف.4)امزىنبواذوهي

ىلعةدجنلاةلأسيلعجورهوجوةضفوبهذنمهتيبيفىتلارئاخذلالكو،ةريثك١٠٠

ركعلاعمجرخفُهلةدجتمظعركعبليزجنيدادههيلاهجوف،ليئارساكلماشف

كلماـشعفعمساملف.اهلكيلاثفنضراوتاراتكلالكولابونويعةنيدمبرخف

بشخلاوةراجحلااذوهيكلماسالمحف0اسرتىلإعجروامارناينبكرتليئارسا

0نيماينبيفقسوجوةعلقلكاهبىنبواماراهبينبيليئارساكلماشعفدارأيتلا

اــسأمهيقلف.لتاقمفلافلاُهعمونادوسلامهوشوكلاكلمخرازهيلعجرخو١*

مزهف٠نيماينبنم)فلانوسمخونانثاو0اذوهينمفلاةئاثلثُهعمواذوهيكلم

مهعمناكاملكذخاو.ةميظعةلتقممهنملتقونادوسلا

ليئارساىلعالياهنباهدعبكلمو·اسرتيفنفدوليئارساكلماشعفتامو

سيئرناكو.اذوهيكلماساكلمنمةنسنيرشعوتسيفكلذونيتنساسرتيف

لك(85")لتقو.ُهلتقفالياىلعيرعبثوفيرعليئارساكلماليأركسع٢٠

لاتقلاروثاعبجيف77)نوعمتجمليئارساونب6)اوناكو.ليئارساكلماشعفسنج

مهنمو·يرمجكلمبيضرنممهنف0ليئارساكلماليألتقباوعمساملف·لئابقلا

Cor(1:نيعبراوىدحاCorr(2.:نيرشعوعبرأَو)Pc.:ةنماثلا

Pc.melius(4:امار)Cor.:ًافلاCor(6.:ناكَو

PC(7.:نوعمتجي;corr.نيعمتجم٢٩2



ىلعيرمجكلمو1)ينبتأتامو٠ةديَدُمتايثحنيأينبتمهيلعاوكلمموق

كلماساكلمنمةنسنيرشعوعبسيفكلذو٠ةنس2)رشعىنثاليئارسا

تسو·رماسلبجيفيرمجاهامسوةنيدمىنبو.اسرتيفكلامنينستساهنماذوهي

ةرماسلايفنفدويرمجتامو٠ةيرماسلايفكلمنينس

يفكلذوةنسؤ)نورشعودحاةرماسلايفليئارساىلعباخُاهنباهدعبكلمو•

هكلملزيملوسرقتهربكيفاساباصاو.اذوهيكاماسآكلمنمةنسنيثالثويناث

تامو،يبنلاديوعناارزعواوهيهنباويناحهمايأيفأبنتو.ةمالسوودهيف

درادةنيدميفنفدواذوهيكلماسآ

.ةنسنيثالثوسمخنباوهوميلشروأباذوهيىلعطافشويهنباهدعبكلمو

.ليئارساكلمباخاكلمنمنينسعبرأيفكلذو.ةنسنيرشعوًاسمخكلمو1

نأوهاوالانآاخيمهمايأيفأبنتو.هشيجوهلامرثكوطافشويكلممظن

همايأيفناكو.هذيملتعشيلاورضحلاوهوايلياوايديوعوايادودنيارزاعلاوينانح

اهمساةأرماجوزتقليئارساكلمباخاملف.انعكنباايقدُصهَللاقيباذكيبن

هيفلعجوةرماسلابالكيهليئارساكلمباخاىنبو.اديصكلمينامثتنبليزا

ةمساليئارساينبنملجرليئارساكلمباخانامزيفناكو،هدبعوّمصلالعاب١٩

ُهلأسواوبأىلإهَجَرف،كلملاباخآءاهتشافاًدج(86)نسحناتسُبهَلَناَكَو.اوبأ

ناتسبلااذه:ُهللاقوكوبانهيلععنتماف.هرادل4)رواجمناكُهالناتسبلاُةعيبينأ

ليئارساكلمباخاىلعكلذدتشاف·ةبهأالوةعيبأالويدادجاوىئابأنعةثرو

.ًايزحًامومغمكارأيلام:ُهلتلاقوهتجوزلازإهيلعتلخدف،ّمغاوبضغو

ينّدرذا"يلعكلذمظنف"يلععنتمافهناتسبينعينأاوبأتلأسينإ:اهللاق٢·

نمةعامجتعدوليئارساكلمباخادنعنملبزأتجرخف0يتجاح5)يضقُيملو

رفُكهَّتااوباىلعيلاودهشا:مهلتلاقاهتفلاخممهلأّيهتيالنمليئارساينب

Pe.on(1._ةالCor.:ةرشعيتنثاَو)Cor.:نيرشعوىدحا

Cor(3.:ضقيمل٢ه
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مث0تامىتحةراجحلاباوباتمجّرفلبزآترافهيلعاودهشف.ىسومٌببسوهللاب

ذخفوبأتلتقدقفّمتغتالُ:هلتلاقليئارساكلمباخاىلعلبزأتلخد

ذخأتنأرذحا:ُهللاقوهخيوفليئارساكلمباخاىلاىلاسايلياءاجل.ناتسبلا

كتجوزليزألتقومانصالاكتدابعلكيلعبضغدقهللاَّنإفهرقتالوتباثناتسب

عمسالف،اهتقوكلتقينمكتجوزلبزأىلعوكيلعطلسيهللاو..1)ًاملظاوبانه

لبزأتعمًساملف.ُهرقيملوناتسبلاكرتوعزفة)ًايليامالكليئارساكلمباخا

عزفُهلتقتليبنلاايليافلختثعبناتسبلاذخانمكلملاباخاعئميبنلاايليانا

موختىلعيبنلاايليابرهو·ًاّرطمضرألاىلعؤ)رطمتالاهبراعدويبنلاايليإاهنم

نمءاملابرشيناكونيعبعشيفنكسوءانيسروطوهوبيروخلبجىلإندرألا

محبيسعلابو4)زخيةادغلاب(86)مويلكيفهيتأيبارغناكو.بعشلاكلذ١·

ءاملافجمايأدعبو.رضخلاهيمستبرعلاوداعلجنمابرعنبايبنلاسايلياو،لكأيف

عمجتةمرأةأرماباصاف.اديصةفراصةنيدمىلإيبنلاسايليإىضفبعشلانم

ءيشاهدنعناكو.اهلزنمىلاةأرمالاهبتبهذفُ.هيقستوُهعطتنأاهلأسفًاطح

ءاملاىلعًايلياكرابفُ.هعماهدالوالوُهتعطافةَلَمُهَلتحلصافتيزوقيقدنم

نباضرعو.ًاّيزتيزلاءازإًاتماوًاقيقدقيقدلاءازإًاتمافتيزلاءاثاوقيقدلا١•

شاعوةيفاعلاُهلهللابهوفهِّبرايليااعدفتوملاغلبىتحةلمرألا

ملوليئارساكلمباخاديرييبنلاايليأىضمرهشأةتسونينسثالثدعبو

ايديوعاميف.شطعلاوعوجلاةدشنمسانلاتاف.ةدملاهذهلوط5)رطمءامسلارطمت

كلمباخاىلاهببهذف*اـيلياهيقلذأءاملابلطيةيدوألايفروديباخاةفيلخ

.ةدملاهذهلوطًاّرطمرطمتالنأءامسلاتعنمتنا:كلملاباخاُهللاقف.ليئارسا٢٠

لتقومانصألاكتدابعبرطمتالنأءامسلاتعنميذلاتنا:يبنلاايلياُهللاقف

كلملاباخااعدف.ةبذكلاءايبنالالوقنمكلوبقوًاملظاثوبأكتجوزلبزا

ita etiam codex:ًابايإsed alibi:سايليإ.Pe(ًالطةا:Pe.male(0

nos.و)Corr.:رطع
ter,modo unamformammodo alteram refert

Pc.male(4:ربج)Lege:باّرطم٢•
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ةعبرأةئامعبرأّمصلالعبءايبنأاوناكوةبذكلاءايبنألااعدوليئارساينبعيمج

ءايئاوأالجرةازنوناكوةئامعبرأمهددعناك:لوقيىرخاةخسنيفو.الجر1)نوثو

ءايبنالاىلاايليالاق.الجرةئامعبرأمهددعواهودبعياوناكةلفغيفوارتسا

ناف.ًابيرقمكتكألهومّدقو،رحبذاف4)مهريخاّمتأاوراتخافنيجعذخأ:ةبذكلا

اذهلعفأيدحوانافالاوقح(87")مكتلملانأانملعهتلكأوءاملانمرانتلزت•

مهتهلاباوعدوهوحيذفالجعاوذخاف.قحلاىلعانايناوةلالضلاىلعمكنا)اوملعتو

ىنبوارجحرشعينثايبنلاايليأذخأف··ءيشناكامفءاشعلاىلاةدغلانمهريغولعاب

ىلعةيصولاجملاحبذرأ.ةراجحلاقوفًاطحلعجوًاقدنخهوحرفحوًالكيه

لوحيذلاقدنخلاالمو٠٠ءامةزجةرشعىتنثاهيلعبصو.(6)بطحلاوةراجحل

ترفحىتحءاملاوةراجحلاومغاتالكف،ًابسلانمراتاتفهراعدو.ءا.لكيملا١٠

ءايبنألايبنلاايليالتقو.كلذنمليئارساونببجعف.7)ًاريبكًاّرفحضرألايف

عفتراومهيلعهللارطمافهبريبنلاايليإاعدمث0نوسيقيداويففيسلابةبذكلا

ءايبنألابايليإلعفامبليئارساكلمباخاةأرمالازأتعمساّملف.ءابولامهنع

طافشوينأعشبأُهيقف،برهواهنمفاخفلتقلابةدّدهتهيلاتثبةبذكلا

اذيملتُهلراصوايلياعبتوهرقكرتفهرقبىعريناكو١*

نيثلثونينثابدجنتساوهتكلمملهاعمجقشمدكلمدادهنبانأمث

ثعبوليئارساكلمباخالتاقيلجخو.ىصخيالميظعشيجيفراصوًاكلم

ُهكلمتاملكوكءاسنوكيراوجوكئابغوةضفوبهذنمهكلمتاملكنأهيلا

نودّدرتيلسرلااميف،هلأساملكىلاهباجاوليئارساكلمباخاُهنمعزف،يلوم

اورظًاّملف،ركسعلالوحنوقرطتيماشلاداّوقينبنمناملغجرخذأاهنيب٢٠

.مهيفةزملاتعقوفمهوسبكدقليئارساينبنأاومهوتنييماشلازكاسع8)مهيلا

،ليئارساكلمباخابريخلالصتاف.ًاضعبمهضعبلتقو(9)ًاضعبمهضعببكو

Lege(1:نيثالثوةعبراوPc.mendose(2:نوثالثو;corrنيئاقو

Pc.postponit:مهريخCorr(3.:نوملعتو seqq. 4) Pc.nelius(3

Pc.om.s.:رظنو)Pc.:ضعبىلع٢5 corr(8ةريثك:.Pc.om . 7) Pc(6
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املكومهباودومهميخومهبراضمبهنف·هباحصأعممهفلخ(87")جرخف

هيلا)عمتجافقشمدةنيدمىلإهدحوقشمدكلمددهنيأتلفاو.مهلناك

باخاهيلاجرخف.ُهلاناممة)راتلاببلطيجرخوًاعومجعمجو·هباحصأنمتلفانم

نيبأتلفاو0لجرفلانيرشعوةعبسهباحصأنملتقوةمزهفليئارساكلم

محرليئارساكلمنأ:هللاقوهباحصأضعبهيلعراشأفقشمدىلإهدحودده

كلمباخاىلااوراصوًاناـقلخابايثاوسبلف.ًانعفرصينأُهلأسنوهيلايضمنف

هبتهجوتنكامبينذخاؤتالكللوقيددهنياكدبعنأ:هلاولاقوليئارسا

كاخاناكنأ:هلاولاق.يخاالاوهام:ليئارساكلمباخامهللاقف،كيلا

كلذىلاباجاف.ةندههنيبوكنيبنوكيو،قشمدىلعاًدهعهيلابتكف

ًامّلسمليئارساكلمباخاىلااذوهيكلمطافشويلرتنينسثالثدعبو

كلمباخاتخاايلتعملمارويهنباطافشويجوزو،هدنعهارتوباخاهيقلف.هيلع

انلتناكداعاكثومارةنيدمنأ:اذوهيكلمطافشويلباخالاقو.ليئارسا

طافشويُهباجاف.هنماهذخأًانككسفنبو)ينتدعباولف،ماشلاكلمأماهذخأو

عجماشلاكلمعساَّتلف،داعك4)ثومرىلإاوجرخومهلاجراوعجو،لأسامىلا

يففرعتالئليبايثسبلاوكتيلحريغ:طافشويلباخالاقف،مهيلاجرخوهباحصا

برحلايفاودصقينأهباحصأىلإمّدقتدقماشلاكلمناكوكلذلعف·برحلا

اذوهيكلم(385)طافاشويسابلىلإاورظناّملف.هسابلمهلفصووليئارساكلم

.مهنمتلفاو.امهبحصِوهباوطاحاو"ودصقتليئارساكلمباخأُهنأاومهوت

طافاشويعجرف·ماشلاكلميدينيبنماومزهناومهَسليئارساكلمباخاباصاو

\

نمباخاتامو.ًاحورجمهعضومىلاليئارساكلمباخاعجروميلشروأىلإ٢·

ةرماسلايفنفُدوُهَباصأيذلاحرجلا

كلُمنمةنسةرشععستيفكلذونيتنس6)ةرماسلايفايزخاهنباهدعبكلمو

Pe(1.:عمتجاوCorr(2.:رأثلاب

meliusultثومار Supra;تومر:.Pc(4

Pc(3.:ىنتدجت

؟)Cor.:مجحاصو

.ut Supraةيرماسلا:.Pc(6
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همأعممانصألاةدابعو1)يذرلايفهيبأةريبكهتريستناكو.اذوهيكلمطافاشوي

هسفنىلعفاخف0اًديدشًاضرمليئارساكلمازخآضرمو.كوبانتلتقىتلاليزا

ايليإلوسرلايتلف،المأهضرمنمًاريلهمهلُيمانصألاةنكىلاالوسرثعبف

كلملاىلإلوسرلاعجرف٠تومتكناكلملا2)لوق:لوسرليبنلاايليالاقفيبنلا

يفرعشالجروهُ:هللاقف.كـيقليذلالجرلايلفص:كلملاُهللاقفُهملعاف5

ُهعمودئاقبهيلاهّجوف.يبنلاايلياوه:كلملاهللاقف.ةدودشمدلجنمةقطنمطسو

هللايبناي:دئاقلاُهللاقف.لمركلالبجسأرىلعؤ)سلاجايلياناكو.ًالجرنوسمخ

ءامسلانمرانلزنتفهللايبناناتبثكنأ:ايليالاقف.كوعديكلملانافلزنأ

نوسمخُهعموزخآدئاقكلملاهجومث.مهتلكأفرانتلزنف.كعمنملكأتوكلكاتف

لزنتفهللايبناناتنكنا:ايليالاق.كوعديكلملانافلزناهللايبناي:لاق.الجر10

نوسمخُهعموثلاثدئاقبهَجوْم.كلذكناكفكعمنموكلكآتوءامسلانم4)را

كلملاّنأمث.هعمنمو(88)اهلاحكهلاحترجلنيلوألاباطخلثميُهبطاخفالجر

كتدابعلتومتكنكلوكضرمنًماربتالكنإ:هللاقواــيلياهيلالزنفهيلاراص

طافشويوليئارساكلمايزخامايأيفو،ّلجوّزعهللامامأحيبقلاكلعفومانصألا

كلتهتضرميفليئارساكلمايزخاتامو.ءامسلاىلإهَّنأكايليإعفُراذوهيكلم١٠٠

هيبأعمنفُدو

ةنسةرشعىتنثاةرماسلايفليئارساينبىلعباخانأمارويهوخأهدعبكلمو

طفاثويىلعجرخو،اذوهيكلمطفشويكلُمنمةنسنيرشعونيتنثايفكلذو

يفةحيصتعقوف·طافاشويمهنمعزفميظعقلخيفقيلامعوناعاذوهيكلم

.طافاشوييدينيبنماومزهناوًاضعبمهضعبلتقفليللايفقيلامجونامجركسع٢·

عجرومايأ6)ثالثمهتعتماومهميخومهبراضمنوبهنيطافشويباحصأ5)اوماقف

·ليئارساكلممارويىلعباومكلمجرخكلذدعبو0ميلشروأىلإطافاشوي

Melius.:ُلُق Pc(1.ةءادرلاةاta etian Pe.; corr(0

و)Corr.:ًاسلاجPe.male(4:اًران)Cor.:ماقأف

Lege(6:ةثالث٢٩



كلمىلاثعبو.باومكلمىلعهدــجنتسياذوهيكلمطأفاشويىلامارويثعبف

كلمىلإاوجرخو1)كولمةثلثلاعمتجاف،ًاضيأ"ةدجتسيةارشلابرذئمويوهومورلا

ءاممهزعو.مايأةعبسةيربلايفاوراسف،ةوسبكيلةيربلاقرطاوذخاوباوم

"ىلتمتًادغ:مهللاقفمهعميثلاعشبلاناكو.شطعلاب2)اوكلهياوداكفُهنوبرشي

مهّودعبهللامهرظنيبنلالاقكّنأكف.كدعبهللاكرفظيوالريسوةيدوالاهذه•

لخدرهقدُقهنأباومكل٠ىأرًاللف،ةميظعةلتقمبارمكلمباحصأنملتق

4)ينباوعزفًانابرقُهَمّدقوباومنصحىلعُهـحيذفريبكلاُهنباذخاونصحلا

نفُدواذوهيكلم(89)طافاشويتامو٠اوفرصناوهبزحاوكرتواذهنمليئارسا

دوادةنيدميف

ىلعنينسينامثكامو.ةنسنيثالثونيتنثانأوهومارويُهنباهدعبكلمو"·

.ليئارساكلمباخانأمارويكالمنمنينسسمخيفكلذوميلشرواباذوهي

هكاسععمجوماشلاكلمدادهنيأجرخفءاديوعوايلياذيملتعشيلاهمايأيفًابنتو

:عشيلاهللاقفُهثممارويفاخن.ُهبراحملةرماسلابليئارساكلممارويىلالبقاو

.هتيدميفماروينّصحتف.كّودعبكرفظيهللانافكتنيدميفنّصحتوفختال

·اهلكةيراسلاضراومارويةنيدمباوطاحأفرحبلالمرلثمماشلاركاسعتلبقاو"*

ًاجتلاىتح)ةرماسلابديدشعوجعقوونينسثالثراصحيفليئارسإونبماقف

حدقوًامهردنينامثتيمراـمحسأرغلبو.ماحلالبزاولكاو.ةتيملالكأىلإسانلا

ةنيدملانصحىلعينثميليئارساكلمماروياهيف06)مهاردةسمخمامحلالبزنم

ةأرمالاهذه:لوقتوكلملاىلإثيغتستيهفىرخأةأرمابةقلعتميهوةأرمابوهاذاف

.هلكأنفاهنباحبذتدغلانموعوجلابتومنالوُهلكأنفمويلاينباحبذأيلتلاق"

املكلملادبتراف.7)هتبخنمويلااهنباهذهتذخاوءانكاوسمالابينباانأُتحيذف

ملأ:هللاقيبنلاعشيلاىلإثعبوهسأرىلعبارتلالعجُوهَباَيثقشواذهعمس

Corr(4.:ونبعزف؟)Pe:ةيرماسلايف

Pe.male(6:مّردCorr(7.:هتأّبخف٢ه



كلملللق:لوسرلليبنلاعشيلالاق،اذهىتمىلافيردعبينرفظيهللانإ)لوقت

ةيرماسلاةنيدمبابىلعقيقدلاعابيوكّودعبهللاكرفظيتقولااذهلثميفاًدغ

·نوكيالاماذه:يبنلاعشيلاللوسرلالاقف،مهردبنيتبيوريعشلاومهردبةبيو

نصحلافرطىلعناكو.ُهنملكأتالوءارتواذهنوكيس:(89)عشبلاُهللاقف

انسفنأحرطليللاناكاذإ:ضعبلمهضعبلاقصربمهبليئارسإينبنملاجرةعبرأ•

كلذاولعف٠.اًريخاومعطيًاماواولتقُيًامافنييماشلاركسعىلايضفونصحلانم

ةحيصنأكلذو،دحامهيفسيلوبراضملاوميخلااوباصأركسعلاىلااوغلباملف

كلموليئارساكلمورصمكلمنابنيبماشلاركسعيفةليللاكلتيفتعقو

مهبراضماوكرتواومزهنافليللايفمهوسبكيلاوعمتجادقكولملاعيمجواذوهي

كلماوربخافصربلالاجرلاةلاوجف.مهعمناكاملكومهتعتماومهلاقثاومهميخو

«رثلاىلعمهلًاوفقيملوندرألاىلااوغلبفمهرثانوفقَيالاجرمهفلخثعبفليئارسا

غلبو.نييماشلاميخيفناكاملكاوبهنفسانلا)اوجرخوةنيدملابابكلملاحتف

بّدكيذلالوسرلاامأ.مهردبنيتيوريعشلاومهردبةيوهتعاسنمقيقدلا

دعبو.طغضلاوماحزلاةرثكنمةنيدملابابىلعتاموكلذىأرةئفيبنلاعشيلا

دوادةنيدميفنفدواذوهيكلمماروي

نيرشعونيتنثانياوهوةدحاوةنسميلشروأباذوهيىلعايزخآُهنبأهدعبكلمو

همأمساو.ليئارساكلمباخانيأمارويكلمنمةنسةرشعيتنثايفكلذو0ةنس

جرخو.ايدوبعوعشيلاهمايأيفابنتو0يرمحنيأليئارساكلمباخاتخأ4)ايلاثع

مارويحرجو،نييماشلالاتقلاةمزالاىلالئابقلاكلملئزجعمليئارساكلمماروي".

هيلابهذف،اهيف6)جلاعتيلليعارزيةنيدمىلاعجرفبرحلايف(40)ليئارساكلم

وهو6)ينتمنأسنويهذيفنتذخادقيبنلاعشيلاناكو،هيلعمّلسيلماروينيأًازخ

!)Corr.:َلْعَتة)Corr.:عجرفؤ)Cor.:جرخو

Pe(4.:ايلتعPe(6.:جلاعُي

Pe(6.:عب"٢5ه
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ىلابهذا:ُهللاقوتيزلاهيفيذلانرقلاءاـطعأف.توحلاُهعلتبايذلانونلا

ةحسمافا)ىبميناوهايُهَللاقيداّوقلانمًالجراهيفبيصتكنافداعكةمارةنيدم

.يب.رأًاملعفعشيلاذيملتسنويبهذف.ليئارساىلعًاكلمنهدلااذه

ليئارساكلممارويبلطيفليعارزيةنيدمىلاجرخومهعمجوهباحصألوهايريخف

بلقباصافمهسبوهايكرف0اذوهيكلمايزخاوليئارساكلممارويهيلاجرخن*

وهايُهبلطفاذوهيكامايزخاُهنمبرهو.هسأرزحاوُهلتقفليئارساكلمماروي

اذوهيكلميزخاتاماملف،اهبتاموودغمىلإلخدوُهنمتلفأوةحارجلابُهختاو

دوادةنيدميفنفُدوميلشروأىلاهناملغنملمح

وهايبتكو،نينسعبسميلشرواباذوهيىلعايثغاهمساوايزخآّمأتكلمو

كلمباخادلونمًاكلممكلاوميقأفيتعاطيفّمتكنا:ةيرماسلاءاسؤرىلا

دلولكاولتقفمهيلإبتكف.كريغو)كلمانلسيل:هيلااوبتكف.ليئارسا

اوثعبومهولتقًاسفننيعبسهدالوأدالواوباخادلوناكو.ليئارساكلمباخال

ُهتقالااًدحأباخلسننمقبيملفةيراسلاىلاوهايراصو،وهايىلامهسرادم

ًايزخآةوخانحت:اولاقف.ّمتأنم:مهلأسفًالجرنيعبراونينثاهقيرطيفباصاو

ةنهكلالتقو(40)ةيرماسلابْمصلالعبلكيهمدهومهقانعأبرضف.اذوهيكلم١٠٠

باخاةأرمالبزأتجرخف.ةنسنيرشعويناثليئارساىنبىلعكلمو.ءاسؤرلاو

دعبو.بالكلااهلكأفًاليلةحورطمتيقبو.وهاياهلتقوهايىنتلتكرتدقو

اهمسجنمىقبامنفدينأرمأكلذ

.ازخااهنبادالوأتلتقيلشروأباذوهيىلعازخلاهنادعبتكمهأايثعاًماف

·ليئارساكلمباخاسنجنمتناكاهنألمهلتقتودوادةليبقىلابلطتتناكف٢"

5)عياشوهياهعاوايزخآتخايهوةنبااهلتناكمهلكدوادسنجديبتنأتدارأو

7)ُهَتخشويهمساايزخال6)نيإاهمأنمتقرسف.ةنهكلاسيئرعادوهيةجوزيف

\
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اهالًازابميلشروأايثغتسجتو.ءاديوعوعشيلااهمايأيفًابنتو.نينستساهدنع

·خيبوتالبءاسنلاعملاجرلاقسفتناو.عزفالبةينالعءاسنلا1)نيزيناترما

شويمهلجرخاواذوهيءاسؤرنهاكلا2)عادوهيعمجازخانياشاويربكأكلف

تلتقفهيلارظنتتجرخواهبايثتنشايثعتعمساكف،مهيلعُءوكافايزخانبا

فيسلاب

عبسنباوهوكلموةئسنيعبرأميلشرواباذوهيىلعايزخانيأشاويكلامو

3)ابنصشاويمأمساو.ليئارساكلموهايكلُمنمةعباسلاةنسلايفكلذونينس

.ةئسنيثالثوةئامنأوهونهاكلا2)عادآوهيتامىتحةنسحةريساذوهييفريسي

2)عادوهينبايبنلاايرخزكلذنمهاهنف·اهدبعومانصألااذوهيكلمشاويذختاف

(4"نهاكلاةا)عداوهيلشاويةأفاكمهذهف.تامىتحمجّرفهجربرمافنهاكلا

ُهنمذخأفماشلاكلمهلليزحهيلعجرخو.يبنلاايرخزهنبالتقكلملاُهَلذخآنأًال

اًديدشاًعزفشاويُهنمعزفنميلشروأىلإدوعصلابمهو.اهيلعةبلغو)ثاجةنيدم

عناصفءايزخومارويوطافشويًءاوبأ"تكآناكًامتلكيهلايفناكرتكلكذخاف

كلموهايتامو·ُهـنعفرصنافماشلاكلم4)ليزجىلإهبهجووهسفننعهب

ةيرماسلايفنفُدوليئارسا

نيرشعوثالثيفكلذو.ةنسةرشععبسةرماسلايفزاخاُهبادعبكلمو

4)ليزجليئارساىلعبلغفاهدبعومانصألاذختاواذوهيكلمشاويكلُمنمةنس

عمقبيملىتحبرحلايفليئارسالاجراوثفاف٠4)ليزجنيادادهوماشلاكلم

.ًاسرافنوسخولجر6)فالاةرشعالابرحلايفلاجرلانمليئارساكلمزاخا

ًاضيأماشلاكلم4)ليزجتامويبنلاعشيلاتامو

4)ليزجنيادادهبلغفليئارساكامزاخلاعجرف.دادُههنباهدعبكلمو

Cor(1.:ينرتPe(2.عاديوع:infraعاذيوج
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كلمزخاتامو٠اهيلعكلموهوبأاهذخايتلانادلبلاُهنمذخاوماشلاكلم

ةيرماسلايفنفدوليئارسا

يفكلذو0ةنسةرشعتسةيرماسلايفليئارساىلعشاويهنباهدعبكلمو

·هيبأةريسنم)رشاهتريستناكو.اذوهيكلمشاويكلمنمةنسنيثالثوعست

دوادةنيدميفنفدو،ةولتقفهنايغهيلعبثوفاذوهيكلمشاوياماومانصألادبعو•

يفكلذو،ةنسنيرشعوًاعستميلشروأباذوهيىلعايصمآهنباهدعبكلمو

.مهقانعأبرضف،ءابااولتقنيذلانابلغلاذخاو،ليئارساكلمشويكلمنمنيتنس

.ميلشروأىلاليئارساكلمشاوي(40)دعصويدووادلايبنلاصومعهمايأيفأبنتو

شاويمدهف·ةنيدملاىلخوسمشتيبىلاةئمبرهواذوهيكلمايصمأةنمعزف

لكيهلايفناكامّلكذخاو،عارذةئامعبرأميلشروأةنيدمنصِحنمليئارساكلم١٠

ةضفلاوبهذلانماذوهيكلمايصمارصقيفاملكو.رهوجلاوةضفلاوبهذلانم

ةيرماسلايفنفُدوليئارساكلمشاويتامو.ةيرماسلاىلاةلمحو

يفكلذو0ةنسنيعبراو2)دحاةيرماسلابليئارساىلعماعرُهنباهدعبكلمو

عجرليئارساكلمشاويتامًالوءاذوهيكلمايصماكلمنمةنسةرشعسمخ

ليئارساكلممعبرعمجمايأدعبو·ميلشروأىلاسمشتيبنماذوهيىلإايصمأ1•

ثعبفشيحألةنيدمىلإاذوهيكلمايصمآُهنمبرهف،ميلشروأىلإدعصوركاسع

دوادةنيدميفنفُدف،ميلشروأىلإهناملغُهلمحواهبُهلتقشيحالىلإهفلخ

تسنأوهوةنسنيسخونيتنثاميلشروأباذوهيىلعازوعهنباهدعبكلمو

يفابذتو·ليئارساكلمماعبركلمنمةنسةرشعسمخيفكلذو.ةئسةرشع

سنويوليبوردلونميداهينأعشويودوادتيبنمايعشهنباوصوماعهمايأ٢0

يفنفدوليئارساكلمماــعبرتامو·ذفاهتكنمنونلاوذوهويتتمنيأ

ةيرماسلا

عستيفكلذو·رهشأةتسةيرماسلابليئارساىلعايرخزُهنبأهدعبكلمو

ًاناكوماعلبوشيباينأمولاشهيلعبثوف0اذوهيكلمايزوعكلمنمةنسنيرشعو

Cor(1.:اّرشة)Cor.:ىدحإ٢•



ةيرماسلابليئارساىلعكلف٠شيباينيامولاشكلملاىلعبلغو.ءالتقفهداَّوقنم

هـيلعبثوف٠اذوهيكلمايزوعكلمنمةنسنيرشعوعستيفكلذًواموينيثلث

ليئارساىلعكلمو،كلملاىلعبلغوهداوقنمناكوُهتقف)يداحنيا(42)يخانم

جرخف·اذوهيكلماًيزوعكلامنمةنسنيثالثلوأيفكلذوةنسنيرشعةرماسلاب

الَوَتِهيلعجرخف،لماوحلانوطبقشواهيفناكنملكلتقواهحتفاسرتةنيدمىلإه

هسفننععناصوةضفًواريثكًابهذليئارساكلميخانمًءاطعاولصوملاكلم

ةيرماسلايفنفدوليئارساكلميخانمتامو،ُهنعفرصناف

ةـئسنيسحتيفكلذونيتنسةرماسلابليئارساىلعايجقفُهنبأهدعبكلامو

بلغوهلتقفهداَّوقنمناكوايلمرناحقفهيلعبثوف،اذوهيكلمايزرعكلمنم

·ةنسنيرشعويلامنةيرماسلايفليئارساىلعايلمرنيااذهحقفكلفكلملاىلع١٠

رشلكآذهًازوعلمجو،اذوهيكلمازوعكامنمةنسنيسمخونيتنثايفكلذو

يفاًروخيلعجونهاكلادينمةرجملاةا)اهنمذخاوسدقلاسدقىلإلخدو

نم4)احُيملوههجويفصرباذوهيكامازعباصأ)اذهلجأنملكيهلا

يفنفُدواذوهيكلمازوعتامو·ُهثمعيوكلملاريديناكمثويهنبانالكلملا

دوادةنيدم1ه

سمخنباوهوةنسةرشعتسميلشرواباذوهيىلعمثاويُهنباهدعبكلمو

ايعشاهمايأيفًابنتو.ليئارساكلمحقافكلمنمنيتنسيفكلذو،ةنسنيرشعو

ىلعبلغفلصوملاكلمرشتيلفتالغنجرخف.ليئونافنباليئويويتشروملااخيمو

ةنيدميفنفدواذوهيكلممئاويتامو.مهنماهذخاوليئارسالةريثكنئادم

تيبدواد٢0

ةنسنيرشعنيبوهوةنسةرشعتسميلشراباذوهيىلعزاخاُهنباهدعبكلمو

همايأيفًابنتو(429)ليئارساكلمحقافكامنمةنسةرشععبسيفكلذو

ةـعموقشمدكلمنوزارجرخف.ايروأةنهكلاسيئرناكو0اخيموعشويوايعشا

.ءاعجرفاهحتفاهلًاّيهتيملفةنيدملارصاحوميلشروأىلادعصوليئارساكلمحتف
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مالةنيدمنمدوهيلاجرخأُهناوةـيماشلامألةنيدمقشمدكلمنوزاربزحلاف

ىلااذوهيكامزاخابتكو.تقولااذهىلإنونكاساهيفمهواهيفمورلانكساو

لكملايفةريخذنمناكاملكهيلاثعبوهدجتسيلصوملاكلم1)رسأناملس

قشمدىلعبلغفهدونجيفلصوملاكلمهيلالــبقاف•رهوجوةضفوبهذنم

•هلعفىلعهركشفاذوهيكلمزاخاهيلاجرخف·اهكلمنوزارلالتقورانلاباهقرحاو•

ىلعبلغوهداوقنمناكهلتقليئارساكلمحتفىلعاليانأعيشوهبثوو

كلمنمةنسةرشعيتنثايفكلذو.نينسعستةيرماسلاىلععيشوهكلفكلملا

دوادتيبيفنفدواذوهيكلمزاخاتامو.اذوهيكامزاخا

سمخنباوهوةئسنيرشعوعستميلشرواباذوهيىلعايقزحهنباهدعبكلمو

همايأيفًاّبتو،ليئارساكلمعيشوهكلمنمنينسثالثيفكلذوةنسنيرشعو10

اذوهيكلمايقزحكلمنمةعبارلاةنسلايفو.مارفاطبسنماخيموعشويو2)ايعش

لصوملاكلمرسأناملسدعصليئارساكلمعيشوهكلمنمةعباسلاةنسلايهو

ليئارساكلمعيشوهذخاو،اهحتفونينسثالثاهرصاحتةيرماسلاىلاةريزجلاو

ملولبابولصوملاودَمآىلإةرماسلاضرأنمليئارساينبطابسأةرشعلقُنوُهسبحت

لباب(435)لهألقنو.نيماينبطسواوكلسيلدرادسنجواذوهيطبسالاقبي١٠٠

ناملسمهدنعكرتوليئارساينبلدبةيراسلانئادميفمهنكساولصوملاودَمآَو

نمهيلعمهامنولمهمّلعف.سومانلامهملعيلنولُهللاقيًاهاكلصوملاكلمرسأ

اودرفنامهنالتقولااذهيفةيرماسلامهدالواوةيرماسلاءابأمهيدالوهومهسومان

·يبنيبنلاىسومدعبسيلاولاقومهلكءايبنألاودوادةءوبناوضفرودوهيلانع

ينبعيمجىلعاذوهيكمايقزحكلف،سيئرلادوعسونورهدلونممهسيئراولعجو٢٠

ةّيحلاوبصانملالصأتساومانصألاؤ)اورسكفةيرماسلايفمهنميقبنموليئارسا

اهمظعيتقولااذهىلالزتملو0هيتلايفاهعنصمالسلاهيلعىسومناكيتلاساحنلا

ةنيدمىلاوةزغىلامهزن.ءارغلالئابقلالتقواهركف.4)اهودبعيوليئارساونب

اوعمتجينأاذوهيضرأوةيرماسلابنيميقملاليئارساينبةعامجىلاثعبو0خفر

Pe(1.:رسانلص-Pe(2:ايعشإؤ)Lege:ركف(هيلاعge:اظودبيو٢•



اذوهيكلمايقزححبذوميلشروأبحصفلااودّيعواوعمتجاف0.حصفلااودّيعيلميلشرواب

اودّيعوشبكفالآةرشعولجتفلاهداّوقحبذو.شبكفالآةعبسولجتيتلا

ًاميظعًانسحاًديع

لصوملاكلمبيراحنيسدعصاذوهيكلم1)ايقزحكلتنمةنسةرشععبرأيفو

اذوهيكلمايقزحُهنمعزفو٠.اذوهيضرأنمةريثكنئادمذخاواذوهيضرأىلا•

يسفنُهمزلاانأفءيشنمهايإينمزلتنأديرتاملكنأ:شيحاليفميقموهوهيلاثعبو

ةئاغالثيلإةف)ّلمحأ:ّنألصوملاكلمةا)بيراحيسهيلابتكف.ينعفرصناوكل

يفناكامعجذوهيكلماقزحهيلالمحف،ةضفراطقةثاغالثوبهذرطق

يفو.اهبهيلاثعبوبهذلالكيهلاباوبأ(48")رسكوةضفوبهذنملكيهلا

جرخوًاضعبامهضعبلتقفلصوملاكلمبيراحنيسركسعيفةحيصتعقوةليللاكلت١·

بيراحنيسبرهًوافلانيئاكوةسمخوفلاةئاممهنملتقفاذوهيكلمايقزحمهيلا

.ءارسارسرثآلاوخإلامرّرلاُهمسااهدحأنادلوُهلناكو.ىونينىلإلـصرملاكلم

ايقزحو.لصوملاضرأيهو)ادرقضراىلاابرهوفيسلابالتقًءادلوهيلع4ئاثوف

ةافولاُهترضحاملُهنأكلذو.ةنسةرشعسمخهرمعيفهللادازيذلاوهكلملااذه

هللاةمحرف.هللايدينيبًارمءاكبىكبوطئاحلاىلإههجولاؤحلدلوريغبناك١•

.ةنسةرشعسمخكرمعيف6)دزادقهللانأةفرعىتحًاكألمهيلاثعبوفوؤرلا

هللادازدقنأهللانعهللاقيذلاّنألاقيو.ىسنمًءاتسفنياكلذدعبُهلدلوف

"حيحصلاوهاذهو.يبنلاايعشاوهةنسةرشعسمخكرمجيف

كلمايقزحمايأيفو،نودجرسلاُهللاقوبيراحنيسنيألصوملاىلعكلمو

همسانم7)قتشمةيموراهامسوةنيدمىنبوسويمورمورلاىلعكلماذوهي٢٠

و)كاذنمكلملاراصو،سويمورمسانمًاقتشم8)مورمورلااويحأانأو

Pc.mendose(1:ايزخPc.mendose(2لمح
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يفنفُدواذوهيكلماقزحتاموةنسنيثالثويناثسويموركلمو.ةيمورةنيدمب

دوادتيب

يتنثانياوهوميلشرواباذوهيىلعةنسنيسمخوًاسمخىذنُمهنباهدعبكلمو

.اهتدابعبليئارساونبذخاومانصألالامجهكلمنمةثلاثلاةنسلايفو.ةنسةرشع

لاقيو.(44)رانلاب)ةقرحاونيفصننيفدنيبهرشنوُهتقيبنلاايعشاكلذنعهاهنف•

يهواهنمبرشفءامنيعُهلتحتفنافهبراعدفشطعلتقُينألبقيبنلاايعشانأ

اوتكساذاكلذدعبممألاناكنأًاضيألاقو،ةلسرملاناولسريسفتوناولسةا)نيعأ

ليئارسا4)ينباودبعف.اهنمءاملاىجليئارسا3)ينباوكساذاونيعلافجتميلشرواب

فوجيفُهسحواذوهيكلمىسنمىسلبابكلّمنأمث،ةنسنيسمخوًاعبرأمانصألا

ْمصلافوجيفوهواذوهيكامىسنمىلصف.رانلاهتحتدقواوساحتنملجع١٠

.ُهنمجرخومنصلا"قشناوُهمحروهبنذُهلرفغف،هبرىلإعّرضتولعفامىلعمدنو

يفنفدواذوهيكلمىسنمتاموميلشروأىلإهّدروُهلمحفًاكالمهيلاهللاثعبو

ًايزرعناتسب

هيبأةريسيفذخاوةنسنيرشعونيتنثانيلاوهونيتنسنونمأُهنبأهدعبكلمو

.ايزوعناتسبيف6)وباعمهونفدوهولتقفهراديفهئالغهيلعبثوف.مانصألاةدابعيف١٠٠

.7)نينسنامننياوهوةنسنيثالثو6)دحاميلشروأيفاذوهيىلعايسويهنباهدعبكلمو

مانصالالكيهلكمدهورانلاباهقرحاومانصألارسكهكلمنمةيناثلاةنسلايفو

عجو،راثلابمهقحومانصألاةنهكلتقو،رانلابُهقرحاوليئارسإونبُهتبًامنةيرماسلاب

هكلمنمةنسةرشعينامثيفو.رانلاباهقرحاومانصألانودبعياوناكنيذلاقوملاماظع

ًايقلحنهاكلاناكو0نوننياعوشيتقونمطقدحاهلثمهلمعيملامحصفلالامج٢*

امبحصفلالمجو:أرقفسومانلافحصملكيهلايفايقحباصاو.يبنلاايمراوبا

يبنلاايمراولكيهلابايثظفاح(449)مولس8)ارماادلخهمايأيفأبنتو.هيف

Pc.mendoe(1:ةقرحاوPc.om(2ؤ)Corr.:ونبنكل

Corr.cum.:هيباCorr"(6.:ىدحا Pc(5ونبديعن:.Corr(4

Pe.male(7:ةنسنيثاغPc(8.:ةأرما٢•
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يبنكانهناكو،ةرخصلافرجيف"ءافخناتوباتلايبنلاايمرأذخاو،يبنلااينوفرصو

.)انينيحُهللاقيباذك

كلمىلارصمكلمجرعألاوهووهأنوعرفدعصاذوهيكلام2)اسويرصعيفو

اذوهيكلم4)اسويهيلاجرخعجراملف.تارفلاغلبىتحهمزهوز)ُهبلغوةبراحفلصوملا

يلشروأىلإوأجبنميهتاردقمنمهاغ"ولمحوُهتقهآراملفةريثكايادهُهعموءاقلتيل*

ميلشرواباذوهيىلعزاخويُهنباهدعبكلمو0ةنسنيثالثوعستنباوهواهبهونفدو

زاخويذخافميلشروأىلاوهاننوعرفدعصو.ةنسنيرشعوثالثنيبوهورهشأةثالث

نملكىلعوهأنوعرفرّيصو.دوهيلانمةعامجورصمىلاُهلمحوهدّيقواذوهيكلم

ةئاموبهذراطنقةئامةنسلكيفهيلااولمحينأمهمزلاو،ةيزجلاميلشروابناك

رصمباذوهيكمزاخويتامو٠رسعمىلاوهأنوعرففرصناو0ةضفراطق١·

ةرشعىدحاميلشرإاذوهيىلععقويىكسيوايسوينإعقايلادعبكلمو

ةيرقنمايمسنأابرواويبنلاايمراهمايأيفًابتوةنسنيرشعوسمخنباوهوةنس

وهأنوعرفىلإةنسلكيفلمحياذوهيكامميقاويناكو06)ايقزحوبأيرويوبنعلا

ةنسلايفو.ةضافراطقةئاموبهذراطنقةئامهدالبنعوُهنعةيدفلارصمكلم

رصاثتخيدعصهمايأيفو.7)لبابرصانتخيكمل٠اذوهيكلمميقاويكلمنمةعبارلا١٥

فرصناو.نينسثالثدبعلاكُهلراصواذوهيكلمميقاويُهلبقتساف0ميلشروأىلااذه

ىلالمحيناكامةنسلكيفهيلالمحيميقاويناكف(44)لبابىلإرصنتخب

ةنيدمىلاتارفلانمكلمدقناكرصنتخينال•ةضفلاوبهذلانموهأنوعرف

كلمميقاويتامو.ًائيشهيلالمحيملواذوهيكلمميقاويثكنكلذدعبمث·خفر

دوادتيبيفنفُدواذوهي٢٠

يئاـمننأوهورهشاةثالثميلشروابايخاُهللاقوميخذوهيُهنباهدعبكلمو

ميلشروأىلاهشيجيرصتخيصخشةيدفلارصنتخبىلالمحيملاملف0ةنسةرشع

0لـيئارساينبءاسوروهئالغوهمأعماذوهيكلمميخاوبهيهيلاجرخن·اهرصاحف

Pe(1.:ًانيحة)ًايمويزو)Pe.:ةلتقوCorr(4.:هلمحو

؟)Pe.:حنمPe(6.:ًاقزخوبأًايرويوPe(7.:لباب٢٥
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بهذلاةيآلانملكيهلايفاملكلمحوةنيدملارصنتخبلخدفةنيدملاُهلاوحتفو

.لبابىلاةضفلاوبهذلاورهوجلانم1)كلملارصقيفناكاملكورهوجلاوةضفلاو

لكوهباحصأنمفالآةعبسعملبابىلاُهعمُهلمحواذوهيكلمميخاوهيدّيقو

2)ةيتفةثلاثلاويصوهولايناديسلايفناكو.لبابىلامهلمحليئارساينبءايوقا

الادحأةيدملايفقبيملورانلانوتأيفا)اويقلأنيذلاليئاصيموارزعواينانح•

لاقايشوينيأاذوهيكامميقاويلًاذاميلشروأىلعرصتخيىلوو،نيكاسملاوءافعضلا

ةنسةرشعىدحاكفءاذوهيكامميخاويمعوهوايقدصرصنتخيءامسو.ًاْيتمُهَل

يف،يرووقوقحوهتايمرأهمايأيفًاباتو.ةنسنيرشعوىدحانباوهوميلشراب

بهذلانمرصنتخيىلاُهلمحيناك،اذوهيكمايقدصعطقهكلمنمنينسعست

نيفاّيسلاسيئر)نادرزوُبَيُهَللاقيهداَّوقنمدئاقهّجوورصتخيبضغف،ةضفلاو10

ايقدصبرهوعوجلاب(45")سانلارثكآتاف،نينسثالثاهرصاحفميلشروأىلا

ُهَّقَحْل5)نادرزوئيهبنطف0ليللايفبالكلاةراغمبفرعتاهحلصأةراغمىلإاذوهيكلم

برشو،ًءاعافرصتخيهذخف0ةيكاطناىلارصنتخبىلاهبثعبوهيلعضبقاحيرب

ةبرضولكيهلامدهو،ًاميظعًاقلخدوهيلانم5)نادرزويلتقوفيسلابهدالوأقانعأ

بهذلانملكيهلايفناكاملكلمحو.رانلاباهقحاوميلشروأةنيدمبرخورانلاب١٥

ىلابرهنممهنمورصمىلابرهنمدوهيلانمو0لبابىلاساحنلاوةضفلاو

اهبسيلاباطخميلشروأتيقبولبابىلامهابسدوهيلانميقبنموةيدوألاويراربلا

يبنلاايمرأبرهو0رصمىلإلقنمثليعمساضرأىلايبنلاقوقحبرهو·دحا

رصنتخبكلُمنمةنسةرشععستيفكلذورصمىلا

.ةنسنوعبسوعبسوةئامعبرأسدقملاتيببارخولبابيبسىلإدوادكلمنف٢·

ميهربانمو0ةنسنوناقوةثالثوفلالبابيبسىلإرصمنمليئارساينبجورخنمو

ىدحاوةئامونافلالبابيبسىلإقلافنمو0ةنسنوعستوةئامسمخوفلالبابيبسىلا

نمو·ةنسنوتسوناتنثاوةئاّمسونافلالبابيبسىلانافوطلانمو·ةنسنوثالثو

Pe(1.:ةكلمملاة)Cor.:ةيتفلاؤ)Lege:اوقلأ

Pe.add(4.:يبنلا)Pe.melius:نادرزوبن٢٥



ةنسةرشعيناثوةئامعستوفالآةعبرألبابيبسىلإمدآ

سدقملاتيببارخلبقيتلاةنسلايف"ورصنتخبكلمنمةئسرشعةينامثيفو

!)ةنيدمآطسويفُهبصنوعرذأةتسُهضرعوًاعارذنوتسُهوطبهذنمًافنصلمع

نوتأيفقحُأهلدوجسلانمعتمأنموُهلدوجسلابهتكلمملهأعيجرماولباب

مهدحاىسفليئارساينبنمةيتفةثالث(45")هسفنلذختادقرصتخيناكو.رانلاه

ةيتفلاةثلثلايدالوهةراودجيملف،اوغادبعثلاثلاىتسوخابيمرنالوخرديس

رانلاؤ)ىنطافءاملانمكالمهللامهيلإثعبفرانلانوتأيفاوتأفمهبرماف،مصلل

نوتألانممجحلاكلذرصتخيىأراملف،هامالسواًدربمهيلعتراصومهنع

كلذنمهبجعترثكف.6)مهبايثيفالوأًارثارانلانممهيف7)ىريملفمهشتفو

هراديفءاسؤرمهّيصومهرادقم7)يفعفرومهبكاوعزفو10

نيركفملاعمجلايؤررصتخيىأرسدقملاتيببارخدعبنمةعبارلاةنسلايفو

.مكقانعأتبرضالواـهريسفتبوتيأريتلاايؤرلابينوربخا:مهللاقونيمّجنملاو

بضغف.كل"رّيغتفتيأرامانللوقتنأنوداًيزرلابملعانلسيلنا:ُهلاولاق

رصتخيهذختافيبسلاتقويفثدحيبنلالاينادناكو،مهقانعأبرضبمهورصتخي

اهرسفوتيأرىتلاايؤرلابكربخأانأ:لاينادُهللاقف،ُهَمّدقووراديفُءاروهسفنل١٠٠

ةقوجوةضفءاديوبهذنمهسأرراظملاشحوًايظعًانصىأركلملاناك

ةميظعةركفكلملاىأرمث،راختنمءالجروديدحنمو)هيقاسوساحتنم8)هذاخفاو

ملىتحُهتقحسوْمصلاكلذترسكفدحااهعطقينأريغنملبجلانمتعطقنا

.كلملاىأراماذهف.ضرألاتألموًاميظعالجرخصلا11)تراصورثا(10ُ)هَلَرْيَل

12)ًاكلمكلميكدعبوبهذلامنصلاكلذسأركلملااهيأتنأف:كلذريسفتًاّماو٢٠

كلميهدعبو.ساحنلا(46)وهوُهنودكلمكلميهدعبو.ةضفلاوهوكنودنوكي

Pe.on(1.ة)Cor.:دجيملفو)Lege:ًاطاف

.Pc.om(6ريملف":.Corr(امالسو:ًLege(4

(toىريمل11)Corr.:راصوCorr(12.:كلم٢• Pc.nendose
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ة)كلميهدعبأمث.راخفلاوهوُهنود)كمأكلميهدعبو.ديدحلاوهوُهنودكلم

اهعطقينأريغنملبجلانمتعطقناةرخصلاتيأراملثمو.هكمللاوزالميظعكلم

اهلكضرألاكلميكلملاكلذنوكيكلذكضرألاتألمومصلاترسكفدحا

ةَّيصولبابءاملععيمجىلعُهمّدقوُهمركاولاينادىلعرصتخيعلخف،رهدلاىلا

رساطلب"ءامسوهرادىلعًاسيئر•

ليئارساينبنملبايًابتميلشروأبرغولبابيبسنمةسماخلاةنسلايفو

لاينادوهوخاسرسوؤ)ايراننيبأخورابوالمُكهللاقيعضومبيزوينيألايقزح

يخالمواــيشارابنأايرخزوياكحونيماينبدلونمياخدرمودوادسنجنم

4)ينباودبعف0يبثلاايمراوناعمسطبسنميبنلاقوقحرصمبناكف·موحاوارزعو

ءاسؤرهيلع5)اوبثوف.يبنلالايقزحكلذمهيلعركنيناكولبابمانصألاليئارسا10

ًءولتقليئارساينب

اهكالملتقواهيخوّرصمىلإراصرصتخيكلمنمنيرشعوسمخةنسيفو

امعيمجف0لصوملاولبابوسرافونيينانويلاومورلاواذوهيضرأوماشلاورصمكلمو

يبسوميلشروأباطخلبقةنسةرشععستاهتم٠ةنسنوعبراوسمخرصنتخبكلم

كلملارصنتخبتامو٠بارخلادعبةنسنورشعوتسوليئارساينب١ه

7)يحلوهيسبحلانمجرخف.ةنسنيرشعوًاثالث6)خورمليوأُهُتباهدعبكلمو

ًاسوبحمناكنملكقلطاوهيلانسحوهيلع8)علخاوليئارساينبكلم

اومحزو0نفدوتامىتحةراجحلابًاجررصمبيبنلاايمرألتقوليئارساينبنم

ةيردنكسالاىلايبنلاايمرأدسجلحرصمىلإلخدامل(46)ردنكسالاّنأ

6)خدورمليوأتامو·اهيفُهنفدو٢٠٠

عملكأفًاًماعطذختاناكهنأكلذو.لتقونينسثالثرصتُبهنبأهدعبكلمو

هّدجناكيتلاةضفلاوبهذلانميتلالكيهلاةيآاعدركسالفبرشوهباحصا

Pe.om(1.ة)Pc.:دعبكلميو)Pe.:ابران

Cor(4.:ونبدبعف$)Cor.:بثوفPe(6.:خودرم

Pe(7.:بخانوجCor(8).:علخو٢•



رظنذأهسلجميفمئانوهانيبف0هباحصأ2)اقساواهببرشفميلشروأنماهلمح1)رصتخي

لهأءاملععمجوًاميظعًاعزجعزجف.بتكتفكعباصاوطئاحلايفديفكىلإ

انهاه:كلمللاولاق،كلذىلعاوردقيملفةنورسفيوباتكلاَو)نورقيمهنأىلعلباب

ًارقيوهوُهمظعيوُهمدقي1)رصنتخبكدجناكلاينادُهللاقُيليئارساىنبنم4)الجر

.«ةظعوككلملكآهللاَّنإ»:ينامريسفت:هللاق.«ساراف.لكك.ينام»

ىلعمسقيككلمّنأ»:سارفريسفتو.«لزلكآذأكلملاّنأ»:لكريسفتو

يفو،بهذنمقرطبُهقرطولاينادىلعكلملاعلخف.سرافلهو«..)نييندملا

كلملا6)رصاتلبلتقةليللاكلت

.ةدحاوةنسيندامدلونمينعأيداملاريرسلانإشويراددعبكلممث١٠

ىلإِهِباوعسوهداوق7)هردسحمل،هركسعىلعًاًسيئر"فيصولاينادذختادقناكو

يفلاينادكلملا8)ىقلف.ُهتقوكلملاىلعجورخلاديريلاينادّنأ:ُهلاولاقوكلملا

بجلانملاينادجرخادغلانمو.كلذدعبمدنمث.ةيراضو)عبساءولممربج

مهتكاف(47ِ)هِباوعسنيذلادارقلابجلايفىقلاوكلملاعزنف.عابسلاُهستملو

هريبدتوهركسعةسائرىلالاينادكلملاّدرو.عبسلا١٩

.يسرافلاشركسرفلانمكلمنملَّوأفسرفلاتكلمشويرادكلهالف

ناكو.ليبىديميظعساحتنمْمصلبابناكو.هركسعىلعًاًسيئرلاينادرّيصف

طاسقاةتسوًاشبكنوعبراوذيمسقيقدكوكَمرشعانثامويلكيفةفيظومصلل

:ُهللاقوكلذنملاينادُهعنف.منصلدجسيفمويلكيفبكريكلملاناكو.رمخ

ُهَلاوُرقفمهددهتوماّدخلاكلملااعدف،ْمصلاةفيظونولكأينيذلامهمنصلاماّدخنأ٢٠

to)ودبعيلبابلهأاوناكميظعنابعثلبابًاضيأناكو،مادخلالتقومنصلارسكف

ُهجفاًرعشوًافزوًاحشلاينادذخاف.ُهلتقااناوهيلعينطأس:كلملللاينادلاق

Pe(1.:رضتمةرCor:ىقسوؤ)Lege:نوأرقيه)Cor.:ٌلجر

%)Pe.:نييناذاملأPe(6.:رستبLege(7:ةّدسحف

Cor(8.:ىتفأفو)Cor.:ًاعابسءولممCor(10.:هنودبعيلبابلهأناكَو٢•



هودسحلاينادلعفامىلالبابلهأ)اورظناف،تاملبثبليملف،نابعثللةعطاو

ءاقلاوهيلعكلملابضغف،كلتقديريلاينادنا:ُهلاولاقوكلملاةا)ىلإًاهباوعسف

مويلكيفعابسلاةفيظوناكو.مايأةتسيف4)اوماقأفةراضؤ)عابساءولممربجيف

ناكو0محللانمءيشمايأةتسلاكلتيفعابسلاىلاحرطيملو.نيشبكونتروث

ةنحميفاًديرثدرثوًاسدعخبطدقعرقتهللاقيعضوميفاذوهيضرأبيبنلاقوقح•

ماعطلانمكعمامب)يضماقوقحاي:ءامسلانمكالم''ءادانف.نيداضحلامعطيل

هللاكالمذخاف٠6)معطيملفمايأةتسذنمعابسلابجيفُهنافلبابلاينادىلا

لاينادهيفيذلابجلاىلعماقاوماعطلانمُهعمامبلبابىلإً ةلمحويبنلاقوقحرعشب

دعصف.لكأتلماعطبكيلإهللاينثبقوقح(47)اتالاينادإ:هللاقوءادانف

ىلإهَّدرفقوقحكالملالحو.بجلايفلزتمثهللادمحولكسأفبجلانملايناد١٠

ُهسمتملوبجلانملاينادجرخافلاينادبُهلعفامىلعمدنكلملانأمث.اذوهيضرأ

شروككلَمناَكَو.هركعةسائرىلإلاينادّدروكلذنمكلملابجعف.عابسلا

تامونينسثلثيسرافلا

ىسيوشركهنباهدعبكلمو،ةنسةرشعيتنثاسريوشخاهدعبكلمو

ةيناثلاةنسلايفو.يبنلالاينادتامهكلمنمةنسلوأيفو.ةنسنيثالث7)سويراد1•

نكؤ0لكيهلاوةنيدملااونبيناوميلشروأىلإعوجرلابليئارساينبرمأهكلمنم

تخاتاحماهمساليئارساينبنمةأرماجِّورتيسرافلاشروكنأكلذببس

ينبّدرينأُهُتلأسف،اهحيشركناكوسرفلاةداعلثمةكلماهلعجولباورز

لباورزشركرماوكلذلعف·ميلشروأىلإلباورزاهيخالجانمليئارسا

نامرهقكلملاشروكناكو.ايكزوسواجتاهمايأيفًاثتو.ميلشروأيفكلمينأ٢٠

يذلاوهو،و)ثولاجلاسأرناكو.(8)ايلجمنيأاـيتحتُهللاقليئارساينبنم

،ليئارسإينبنمةعامجونهاكلاايارسنأارزعنمناكلكيهلاءانبينعأ

Cor(1.:رظنة)Pe.om.ؤ)Cor.:ًاعابسءولمم

Melius.:مقاف)Cor.:ىضمأCor(6.:معطيمل Pe(4

Pc(7.:شويرادPc(8.:الخدحPc(69.5"تولاحلإ٢٩



"هؤانبىلوتونينسعبرأيفاهؤانبلكو،ةنسنوعبسلكيهلانايبىلإلبابيبسنف

ناكيذلااذوهيكلامميخآوهيىمسييذلاايخانبأ1)ليتالسنألبابورز

ُهسبحورصنتخبءابس

ارزعيفوةدحاوةنسب2)هؤانبدعبوميلشروابليئارساينبىلعلباورزكلمو

باصأف(48)نهاكلاقوداصوهينيباعشوي"يعلبقنهاكلاناكو.نهاكلا•

.مويلامهيديأيفيتلايهوةاروتلامهلبتكف·،ةاروتلانعريثكللخىلعدوهيلا

لبابكلمشويرادشركتامو.مهنيدمهملعومهسومارومأمهلدّدجو

.ةدحاوةنسيسوجملاؤ)سويذرعهدعبكلمو0نينسعستسوسيُقهنبأهدعبكلمو

نيدرهظاف4)تسدارُزهَللاقييسرافلجررهظهمايأيفناليسوجملايعافاو

هدعبكلمو.ةنسنيرشعلوألاارادهدعبكلمو.ناريثلاتويبذـختاوسوجملا10

ةنسنيرشعًواعبرأديلاليوطببقليو5)تساشحطرأ

.بطلاةعانصبحاصميكحلاطارقباوقةنيدميفنيينانويلاضرابناكهرصعيفو

هريسفتيفسونيلاجهركذامكلذىلعليلدلاو:ببطتملاقيرطبنباديعسلاق

اًريثكالامُهل6إلذبوطارقىلإلسرأسرفلاكلمنأ:هدهعوطارقبناكباتكل

لدعلانم8)ىريملهنالهيلاراصالولأسامىلاطارقب7)ةيحيملفهيلاريصينأىلع1•

نمباتكلااذهلهلقنيفقحسانيأنينحركذو.نيينانويلاءادعأمهوسرفلايفشينأ

5)تشاشخطرأىلإ1o)ريسيملطارقبنازكذسونيلاجنأيلرعلاو)ناسلىلاينانويلا

ىسملاضرملاسرفلاهمايأيفضرعكلملااذهنألاقُيُهالديلاليوطببقلملا

ىلاعفدينأهلسيوقةنيدملماعىلاهجوف·ناوملالوقيىرخأةخسنيفو0قراوملا

ضرملانمسرافلهأيفشيللالجاوةماركبهيلاهلمحيوبهذراطنقةئامطارقب٢0

PC(1.:لياتالاسCor(2.:هئانبؤ)Pc.:سويدرمسPC(4.:تشدارز

Itaىساثحطرأ etiam Pc.g sed utraque versio infrahabet modo(3

modoتشاثخطرأPc.mendose(6:لدبو
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لدعلانم2)ىريملطارقبنالكلذىلاطارقب1)هبيجيملفمهباصأناكيذلا

مهءافشونينانويلاءادعأةنوعم

ريبكلاورتشاشغرأهدعبكموديلاليوطبقلملا(483)ورتشاشحلراتامو

ثالثسويندعصهدعبكلمو0نينسثالثسوينودكُمهدعبكلمو0ةنسنيثلثوىدحا

هدعبكلمو.ةنسةرشععبستكآتلاببقليويناثلاارادهدعبكلمو.نينسه

ضربناكرصعيفو،ةنسنيرشعونيتنثايناثلاشركيخاينبنمؤ)تشاشهزأ

نوليسوسطارقسو4)سروغاثيفوسولاموسلقرهةفسالفلاوءامكحلانمنيينانويلا

سوخاىمسيو3)تشاشخطرأهنباهدعبكلمو0سلفدتباونونيزوعئارشلابحاص

بلغورصمكلمرهقرصمىلإراصوهشيجسرفلاكلمسوخاعمجل.ةنسنيرشع

لكيفسرفلاكلمسوخادييفعقينأرصمكلمفاخرصمكلمرهقالف.اهيلع١·

ةنيدمىلإبرهوهسابلريغوقئاشنوعرفهمساوهتيحلوهسأررصمكلمقلحِفهِب

.عمجلارصقبمويلافورعملارصقلارصمطاطسفبسرفلاكلم'5)شوخأىنبوةينودقم

ناكوسرداترامةسينكبفرعيمويلاوهورانلاتيبلًاميظعالكيههيفرّيصو

ردنكسالاوبأسبليفةنودكمةنيدمبكلملا

ىدحاتكنلاببقليوسيسرأُهنبا"دـعبكلموسرفلاكلمسوخاتامو1•

ءامكحلاوةفسالفلانمنيينانويلاضراوانيثاةنيدمبهرصعيفناكو0ةنسةرشع

طارقسوسوينولباوسطاًركوميدونوملاسنكونوطالفا

ُهلتقونينسعبسسويرادُهبا"دـعبكلموسرفلاكلمسيسرأتامو

ببسناكو.دَمآوسرافولبابولصوملايفكولملايمالؤهكلمناكوردنكسالا

سبليف(49)"بوبأتامًالردنكسالانا،سرفلاكلم6)سويرادردنكسالالتق٢٠

6)شويرادغلبف.ةنسةرشعتسنباوهو7)ةينودكَمةنيدميفردنكسألاهدعبكلم

اًباتكهيلابتكهيفعمطفمورلاىلعهيبأدعبكلمدقردنكسالاناسرافكلم

.ut Supraسوخاا:.Pc(5سرغاثيفو:.Pc(4

litaetiam.:ةبوذك٢• codex mosteralibi. 7) Pc;شويراد:.Pc(6



كلسمتكلستنكولويرمأريغنممورلاىلعتكلمت1)نأينغلب:ُهتخسنهذه

ةزغنكلوكتعتىتلاوكلنسحأناكهبكرشنامبتاعوةروشملايفكي

انيلالمحاوهيلعتنأامنععزنأف،كعمنكمو،كنملهجلابكلذىلعكتلمح2)يبصلا

ْتجرخالاوهرخؤتالوكلذبلّجعوكبنذنعفرتعاوكدالبنعوكنعةدفلا

دقوكتمعننمكتجرخوكلاجرتلتقوكدالبمهبتئطووسرافلاجربكيلاه

.مالسلاويلاحصاويلاجرَدعتنأتعطتساهّدعتنأتعطتسانأامبكيلاَو)تسب

روشقممسمس4)ريقلوسرلاعمهيلاثعبو

عمجفمسمسلاوباتكلاهيلالصولاوردنكسألاىلعسويرادلوسرمدق

مترفظ)مترزاؤتنا:مهللاقوسويرادباتكمهيلعأرقوهباحصأءاسؤرردنكسالا

مهباجافيأرلانمهرضحامبمهنمدحاولكهباجافمكيفعط6)كرمأتتشتناودب١٠

ثيحكلذىلعينلدوسويرادىلعرصنلايبلقىلاقبسدق:مهللاقوردنكسألا

.انيلاريصيهكلمناوبعتهكلاىلعسيلومسدماعطوهومسمسلابهباحصأهبش

هذهباتكبسويرادردنكسالاباجاف.هللالعفيكلذك:هباحصأُهل7)اولاقف

:هـتخسن

:يلعتسملاسويرادىلانيينانويلاكلموردنكسألاهللادبعهللانم8)كلمتملانم»1•

ملنأيناوهبينتدعاوتاموكرماليّدعتلانمهبينتفصواموكباتكتمهف(49)

دقفسرافلاجربيلإْتجرخكيلإهلمحيتبتكاملمحترخآوهيلعانأامعتأ

نيينانويلاثويلبًاحكيلاجراخاناوكركفُهقحيالوكديو)لانتملابكسفنكتثدح

ةفاوحىلعهبّلدتستامبكيلاتثعبدقو.ءاقللادنعلاحلانوكتفيككملعمو

لدرخةّرصبهيلاثعبو.«مالسلاوكلاجرنميلاجر7.

هتقراطبعمجردنكسالانأمث.ردنكسألالعفامبُهثَدحهيلاهلوسرلصواّملف

ةوقلاودّيجلاركفلااهنمثلثلاصخبّمتتءايشالانأموقاي:مهللاقفهلاجرهوجوو

\
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رفظلاليبسىلعوهفمكنمكلذىلعناكنف.ةقداصلاةّيثلاباهبلمعلامثهيلع

دق:ُهلاولاقف.ىنعفلختيلفهفالخبناكنمويلقحليلفهيفهذهتناكنموديريامب

ةباغلانمةرسألكعبيسيور)ةقرتمًانفاهلعجوكلملايفلاصخلاهذههللاعج

ايقتلافسويرادةبراحملجرخوكلذدنعردنكسالاّدعتساومهلوقنسحتساف.هدنعاميف

يفلجوقدانخةسمخسويرادقدنخو.ًاموينيعبرأمهنيببرحلاناكوةريزجلايفه

لجرلابيصتالةبونلاتناكولجرفلارشعينثايفاًدديهصأاهنمقدنخ2)لك

نمنيسأرمويلكيفهباحصأىلعسويرادضرفو.مايأةسمخيفمويالالاتقلايف

يفردنكسالادجوف.دحاوسأربوأمورلانمنيسأرمويلكيفقفويناكفمورلا

لوقيسويرادىلإثعبوغلبملكؤ)ضيغلاُهتمغلبواًديدشاًدجوكلذنمهسفن

كلذو.كلوانلءاقبلايفاًرمأتيأر(50)دقوىنافتننأ4)اندكدقانأ:ُهل1.

بناجىلإًاقرخكفصقفخافًاحرفيلاوجرفينافاصلاتقويفكباحصأرمأنأ

لسغُيالَو)اًراعوهوفحزلانمرارقلاىزالةأفيدالبىلإًاعجارعجراوكلع

ليسالوتلأسيذلاىزاًلاتأ:سويرادُهَباجف،رغيال7)اًرزووىقيال6)اًردقو

زجعلاوهاذهمورلارشعماي:لاقوهسأرىلع8)رسجكذردنكسالاىأًراللف.هيلا

جرفيورمألااذهيفيللاتحينمسرافلهأيفوأمكفله.راصتنالانعّلذلاو١ه

عمسف0لاومألاتويبيفامفصنومورلاوسرافكلمفصُنهلوةركلاهذهينع

.سويرادسرح10)بحاصناكوتخيردأانبا9)تسيشرداوفسنسخردنكسالامالك

فويسلاب11)هايجوفسويرادىلعاثولاتقلامحتلاامف·شويجىرخأةخسنيفو

وهوشويرادىلاردنكساىهتناولتقلامهيفرثكوسرفلاتمزهناوًايرصّرخىتح

ههجونعحسموهرجحيفشويرادسأرعضوىتحهسرفنعلزنف،لاحلاكلتىلع٢٠

ردحأديىلعكلتق12)يرجيمليذلاهللدمحلا:لاقوىكبوهلبقوهحارجبصعو

Pc(1.:ةقّرفتمPc.om(2ؤ)Corr.:ظيغلا
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ثالثيدنعكلوكلادباملسفهللاملعقباسيفىزامناكدقويلاحصأنم

لهأدسفتستالأكيلاىتجاح:شويراُدهَللاق،ةدحاويفتناىنقشوتاعافش

برختالكيلايتجاحنمو.مهصلختتناوسرافلهأنمفرشلاو)تاقريلا

يلتاقنمينفصنتنأكيلايتجاحنمو،ًاريخ2)اهتدستيبصوتستناوناريثلاتويب

امردنكسألاُهلنمضف،يفورعمبهرفككؤ)يقبنأكفورعمبرفكيسهنافيل:ديقتوه

نوكيوكتشوركتنباينجّورتنأكيلإيتجاح(50):ردنكسالاهللاقولأس"

كدعبنمكلملالعجتنأىلعاهايإكتجزوأ:شويرادلاق،كئاضروكملعبكلذ

ردنكسالارماف،هرمأىضقمثُهنماهجِّروكلذىلاردنكسالاةباجاف.اهنمكدلول

يشملابسرفلاومورلادجماوكلملليتلانافكألانمنوكيامرخفأبنفكَينأ

ًءاراوىتحهشعنفلخهباحصأنمهوجولاوردنكسألاىثمو،حالسلابهشعنيدينيب١٠

يّودعلاحلكىلعناكدقفتيأرامشويرادبتلعفتنكناويناردنكسالالاق

مقينافهتنيكيلديلفهتأفاكميلعبجرويدنعهرمأيئافكّنمالبمظعدقو

5)تسيشرداوفسنسخهيلا4)اوذفمهلكيلاحصأقرُفهنَعفرألاوهبنهّونألامسقهللاب

.كدعوانلزنأفهرماكانيفكناذللاوشويراد6)يبحاصنحت:ةلالقتخيردأانبا

امًاقحتسادق7)نالجرلاناذهنا:لاقونيتميظعنيتبشخىلعابلصلانأاهبرمأف،ه

هريغلايغينلفاهبحاصلايفيملذاامهنافاهبحاصباهردغواهثكنباهيفهبترما

هتجوزوشويرادٌمالرمأمث.نيعمجأيلاحصأقوفاهتعفرواهتدعو8)امابملاتزجتدق

تالصبمههوجووسرافلهأداّوقلارماوّنفّرشوتاوسكلاوتالصلابهتنباو

مهنمبدننمبدنوةوقآَوٌةوبحافمهبتارمىلعمهَرقاوقازراوزئاوجوتاوكو

9)لامجألانيطسبنمونيرورسُمهعَماوصخشفدنهلاوزغل70

ناتئامردنكسالاكلمىلالبابيبسنف0ةعبسلاميلاقألاردنكسالاكلف

نوعبراو(54")ةئامعبسردنكسالاكلمىلادوادكلمنمو.ةنسنوتسوثالثو

\
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تسوةثالثوفلاردنكسألاكلمىلارصمنمليئارساينبجورخنمو.ةنس

0ةنسنوسمخوثالثوةئامنامثوفلاردنكسالاكلمىلاميهربانمو.ةنسنوعبراو

ىلانافوطلانمو.ةنسنوعستوعبراوةئاملثونافلاردنكسالاكلمىلإقلافنمو

ردنكسالاكلمىلإمدآنمو.ةنسنورشعوسمخوةئامعستونافلاردنكسألاكلم

.ردكلالاملعمفوسليفلاسيلاطاطسرأناكو.ةنسنوناقوىدحاوةئاموفالاةسمخ•

سوناجويدُهللاقميكَحةيثاةنيدمبًاضيأناكو

ىنبو1)كلمرشعةثالثنيينانويلاكولمنُمهلنادوحوتفلاردنكسالاحتفو

نكيملحوتفوعئاقوُهلتناك،قرشملايفاهضعبوبرغملايفاهضعبةيدمةرشعثالث

نمكلملالقنو.ةيردنكسالايفوهمساباهاّمسوةنيدمىنبو.اهلثمكولملانمدحال

لكًلاّلعاهزّيصوةيردنكسالاةرانمىنبو.ةيردنكسالاةنيدمىلإةينودكمةنيدم10

ىلعىلوتساوكولملابلًغاملف،ةردنكسألاىلعاهبلدتسيرحبلايفريسينم

ًاباتكهيلاتبتكتناكاديفمولاهمأنأكلذو.تافًاّمسةوقسلبابىلإءاصوايندلا

0هلتقىلعمزعوردنكسالاهيلعدقحفةينودكُم2)ىلعأيذلاهلمعهيفوكشت

فاطلاوةريثكايادهُهعموردنكسالاىلاُهلنيابهَجوفُهنمكلذبلجرلابسحف

ىتفلامدقف.ردنكسألا"مينابزتليحلكفطلتينأءاصراوًالتاقًاّمسًءاطعاو1•

ناكدقوردنكسألابارشبحاصيتلانيعتيتلاوايادهلانُمهعمناكاملكلصراو

بحاــصةقباطفردصلارغومناكو.ُهَبرضفهيلعدجوكلذلبقردنكسألا

نأقفتاو.ردنكألاةَّصاخنملجررألايفاهعملخدوهضرغىلعبارشلا

هتَّصاخعمردنكألاسلجواوبرشواولكأفهباحصألًاماعطذختاردنكسالا

يفمسلاكلذنميفلسلاطلخبرشلاهيفذخاالف.هسلجمبالذجاًرورسمهئامدنو٢٠

راضحابرمافتوملابسحانأىلإةرشنيحثبليملف.اهاَيآُهلوانمثكلملاسأك

:هتخسنهذههمأىلاًاباتكهيلعىلمافهبتاك

اهنيهرمويلاوهوسمألابضرألاراطقأىلعيلوتسملاردنكسألاهللادبعنم»

-وكيلعبيطلايكلملامالسلاءاهبرقبعتمتيملىتلاةبيحرلاةينحلاهمأاديفملاىلا



،رثالابيدعبفلختينمو)تناونيلوألانمىضمدقنمليبسيأايىليسناف

اهنافايندلاىلعيساتالفُهُمّدقتامعفدييذلامويلاكايندلاهذهيفًالثماقاو

ماقملاىلإليبسلادجيملثيحسبليفكلملانمتفرعامكلذيفةربعلاواهله»ةزغ

لخديالأيرأو.يلرتعاوعزجلاكنعينأوربصلابيعّردتفيلعفلختلاالوكعم

.كنأشليضقوكرماىلعيّرقتستكلذيفاميفرعتلةيصمُهنتملنمالاكيلا•

ءازعلالوبقبكسفنىلاويلاينسحأف،حَّرأوهيفتدكأةريخأهيلاريصأيذلاناف

لكلاوايندلانممويرثآيفكيلااذهيباتك.كيلعنزحلاكلاهتيالئلربصلاو

الوينظيفاختالف،ركنمةعقومنسحيوِهِبيزتتنأءاجرةخألانمموي

مالسلاويحورينزخت

رتسينأهريزونوميليفىلإمّدقتوًارسهمأىلإهذافناوباتكلامتخيرماو١٠٠

(54"زألاردنكسالانألاقيو.هلجأىضقمثةيردنكسالاىلاريسملايفلّجعيوهتوم

.مويلكيف4)ضرالادادزيالًاضيرم3)اضمواًديدشًاضرماهبضرعرموتغُي

بهذهزاسعضومبكلهيُهنا5)هتدلونيحاهلاولاقنيمجنملانأُهتربخاهمأتناكو

هبّدتشاذإهريسميفوهاهيفروزرهش6)غلبأىتحهبامىلعىضقديدحهضراو

هوممسرتبلجرهللظاوهيلعسلاجلديدحنمعردهقوفو7)ناتفُحهَليقلأفلزنفضرملا١٩*

مثهمأىلإًاباتكهيلعىلمأو،رينباعدفهملقزكذكلذىلارظالف،بهذلاب

ساــثلايفتدانمثماعطاهلحلصأفترمأهمأىلإباتكلادرواملف.هلجأىضق

.ةيصمةصتملنمالالخدياًدحأعديالنَمباوبالابتلكنوماعطلاىلإروضحلاب

دحاببيصأدقهودجواذافسانلانم8)مهئيجينمّلكنولأسينوبّربلالعجف

كلذتأراملف.دحأقبيملومهلكسانلاردصىتحلوخدلايفُهلاونذأيملو)ةيصم٢٠

ردنكسألا11)دسجريزولانوميليفلعجو.ليبسلاُهنأتنقياوتربصو1o)اهازعنسح

Pe.mendose(1:يتناوCor(2.:"ريخؤ)Cor.:ىضم

.Pe.om(6ُهَمآ:.Pe.add(7ًاشرم:.Cor(4

1ta.:بئاصملاىدحاب codices: Cor(مهيحبو:.Pe(8ناتقد.Pe(7

(Ro.:اهؤازع11)Pe.mendose:دسح٢٥ Corأامةبيصعve



شويجلاداقو،هتومرتسوًالسعهألمىرخاةخسنيفو،ُهُلالالجابهذنمتوباتيف

ردنكسالاتومسانللرهظأةيردنكسالاىلالصواملفةيردنكسالاىلانئازخلاو

لكلوقينأءامكحللريزولانوميليفرماو0طالبلاطسويفُهعضووتوباتلاجرخاو

ناحلأةظعةَّماعلاوةزتةَّصاخللنوكتةبدنمهنمدحاو

ريدأوًاربدُمناكامهرشنملقأةربعلامظعموياذه:مكحلانوميليفلاق•

نوطالفألاقوكبيفهكلملزنمىلعًاكأناكنفالبقمناكامهريخنم

(527)هرازوأة)كتمزلأف1)الووكلذخامتعّمجبصتغملايعاسلااهيأ:ميكحلا

مدقوًاقطانردنكسالاانعردص:ميكحلاسيلاطاطسرألاقو.هؤانهكريغىلعداعو

.اَهْيعارةّيعرلاىرتموياذهردنكسالاةّيللُق:ميكحلانالاق،ًاتماصانيلع

نقيرطهذه:رخآلاقو.ؤ)زعتفةيصمُهبصتملنمانكلمىلعاًيزيله:نولينلاقو١·

ةربعاذهبىفك:رتخآلاق.ةينافلايفمكتبغكةيقابلايفاوبغرافاهكولسنّمدبال

.اًروثكُمبهذلابمويلاردنكسالاحبصافردنكساللاًركسمألابناكبهذلانأ

سطوللاقو.هتومكّرسنمتنأتقحلأككتومهّرسنَمكقحليس:رخآلاقو

نورطملاقو.ًاظعاوانلهتومبراصدقمثهتايحيفانظعيملنمماوبجعتال:فوسليفلا

لهفلوقلاىلعردقنالوعافتسالاىلعردقنسمألابصخشلااهيأاّنكدق:ميكحلا١٩

ًاثلًاريثكقلخصخشلااذهتاما:ميكحلاه)نسيسلاقو.لوقنامنالاعمست

ردنكسالاانبّدُرَيمل:رخآلاقو.توملابهسفننعتوملاعفديالفيكفتافتومي

ًاهتوملاةبضغناكنماي:ميكحلارطم.دلاقو.هتوكسب)اَنْيَدوالثمهمالكب

.كيفئاخنوصحتنمأوكلملااهيأكنوصحتفاخ:رخآلاق0توملاىلعتبضغ

ام:رخآلاقو.كتوباتيفمهبغراوكلملااهيلإمويلاكيفسانلادهزأام:رخآلاقو٢·

نوطقليفلاقو.مهناذآنوّمصيومهنويع6)نوبذكيمهنأريغهلهألتوملاقدصأ

عمجلااهيأ:رخآلاقو.اثبىلوأاهلّوأيفدهزلافاهرخآاذهنوكيايندنا:ميكحلا



لاق،هسفنىلعمكنمئرمالك2)يكبيلبُهنعءاكبلازجنمىلع1)نوكتال

ىلعنألاكربصفيكفدالبلابحرنعكسفنببحرتتنكدقوكبيدهع:رخآ

ترملافهثودحدنعالاتوملانمىكيالناكنأ:رخآلاقو.ناكملاقيض(52)

تنكناوًاضتمتحبصأدقًلاعفترمتنْكنَل:رخآلاقو.ديدجمويلكيف

ُهَبناجوًابرهرمُهبضغناكيذلااذهام:رخآلاقو.ًاموحرمتحبصأدقفًاطوبغمه

لاقو،كنعلذلادرطتلتعتماالهماكنمؤ)توملاقرغيلُتبضغأالهًاعونمم

:رخآلاقو.ةّماعلاتوميةظعكولملاهلافكوكولملاتوميةوساةّماعلل4)افكترخآ

اًبوهرمكتوصناكدق:رخآلاقو.هتافونمغلبأيممةظعبردنكسالاظعتأام

تنكذق:رخآلاقو.عضتادقكلملاوعطقنادقتوصلاحبصافًايلاعككلمناكو

تنأردقتالومالكلاىلعردقأمويلافمالكلاىلعانأردقأالوناسحالاىلعردقت10

المويلاتحبصأدقلدحاكلميالسمألابتنكنأ:رخآلاقو.ناسحالاىلع

ةّيعرلامتهتمويلافسمألابةّيعرلابمتهييعارلاناكدق:رخآلاقو.دحأكفاخي

كلذءاضتقإنّمدبالونيدكلبُقهلناكنمىلإتلصودق:رخآلاقو.اهيعارب

كبناكول:رخآلاقو.6)قحلاونيدلاءاضقدنعكربصفيكيرعشتيلفكلثم

ًاميكحتثكلمويلاكبيذلالثمالخاميفةنيكسلاوراقولانم١٥

شويرادتنبكتشورردنكسالاةجوز6)تماقفمالكلانمةفسالفلاتغرفاّملف

:تلاقوتوباتلاىلعاهديتعضوفردنكسالاىلعسانلازعأتناكوسرفلاكلم

:ةفسالفللتلاقمث.بّلغُيككلمنأشويرادتبلغذاكلملااهيأكبسحاتنكام

مكماهيرشيتلاسأكلافلخدقءازهتسابردنكسالايفمكقطنمناكنا

ةجحلااوّدعاوباوجلل(53")اوّدعتسافءاكبوةزغتناكناو.ءارآاهيفمكلكو٢٠

َمآَّنأمث.نينمآريغمكنافلوقلابسحىلعلمعلانكيلفنوقوذتسقاًذامنناف

يذلاوةيزعتلايفّمتغلبدق:تلاقوتوباتلاىلعاهدختعضووتجرخردنكسالا

يفرثكيلف،هيلعالوكلُمهلقبيملف،هيلاراصدقردنكسالاىلعةرذحاتنك

Cor(1.:اوكبتالCorr(2.:كبيَو)Pe.:قرغيلتوملاىلعتبضغ



هنفدبترماو.مكتيزعتتلبقدقفمكسفنأنمقحلااوطعاوكّدهزايندلا

نوثالثوناتنثاردنكسألاشاعامعيجوةنسةرشعُتسردنكسالاكلمناك

رماو.الماعلوقيىرخأةخسنيفو.ًاَمالغربلبلكىلعىلودقردنكسألاناكوةنس

نأووههتبتاكنيعجامهرساوتاطلسُهنممظعأناكنممهييافرادحابتكيالا-

قرفتفهتزوحيمهنمدحاولكزاتحاردنكسالاكلهالف،هريغًاكلماًدحاىّمسُيال•

فئاوطلاكولمةرايسفنيئاكالايديايفزاوهالاوسرافكلميتومجعلاكلم

ىمسيوسبليفُهللاقُيُهلخإؤ)رصموةيردنكسالاىلعردنكسألادعبكلمو

سوميلطبًءدعبكلمو0ةنسنيعبرأةـخسنيفو،نينسعبسسواديرأسوميلطب

لوقيىرخاةخسنيفو،ةنسنيرشعوًاعبسروأبلاغببقليوسردنسكآلاىعسيو

اهنمصخشفميلشروأىلإثعبهكلمنمةنسنيرشعلايفو.ةنسنيرشعوىدحا١·

ءايبنألابتكوةاروتلاُهلاورسفينأمهرمأوةيردنكسالاىلإدوهيلانمالجرنيعبس

فيكرظنيلهدحوةدحىلعتيبيفمهنمدحاو"لكيصوةينانويلاىلإةيناربعلانم

ريسفتلاناكفمهريسافتىلارظنبتكلااورسفاذلف،مهنمدحاولكريسفتنوكي

لكيهيفاهريصوهمتاختحتاهمتخوبتكلاعمجففالتخاهيفسيل4)دحاو

(58)نويبارسُهللاقيمنص1•

6)نمحيسملااندّيسذخايذلاقيّدصلاناعمجهمساالجرنيعبسلايفناكو

لكناكوةينانويلاىلإةيناربعلانمءايبنالابتكوةاروتلاناعمسرّسفًالو،لكيهلا

اماذه:لوقيوهبلقيفكلذركني7)ناكوحيسملاديسلاىلعةّوبنهيفًابحرسفام

.حيسملاديسىأرىتحةنسنيسمخوةثالثشاعفهلجأيفهللا8)أشنأف،نوكيال

يانيعو)ترصبأدقفمالسبكتملككيديسايكدبعقلطأنآلا:لاق"هآرًالف٢٠

بوعشلالكماًدقo)تيهيذلاكصالخ

Corr(1.اًدحأة)Cor.:اوُـفؤ)Pe.:ىلعردنكألاكلمدعبو

كلمترصموةيردنكسألاCorr(4.اًدحاو)Corr.:ٌلجرCor(6.:يف
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ًابستبنرألاببكيوسوميلطبهدعبكلمو٠1)زوأبلاغسوميلطبتامو

رانلاببعلملااذهقرتحاوليخلاةا)ةبلجلًاميظعًابعلمةيردنكسالابىنفةنسنيرشعو

نيرشعوًاتسهيخأٌبحمبقيوسوميلطبُهنباهدعبكلمو.كلملانونزرصعيف

هدعبكلمو0ةنسنيرشعوًاسمخعناصلاببقليوسوميلطبهدعبكلمو.ةنس

3)رفظملاببقليوسوميلطبهدعبكلمو،ةنسةرشععبسهيبأبحمبقيوسوميلطب•

بلغهمايأيفو،ةنسنيرشعهمأبحمسوميلطبًءدعبكامو.ةنسنيرشعوعبرأ"

ةنممهلاوماشلانمدوهيلاجرخافمورلاكلم4)سخويتنااذوهيضرأوماشلاىلع

نيرشعًواثالثعناصلابًاضيأبقليوسوميلطبةوخاهدعبكلمو،باذعوةّدشلك

ةنيدمتيتسفهمساباهامسوةيكاطنامورلاكلمسخويتناىنبهمايأيفو،ةنس

همايأيفو0ةنسنيرشعصاخلابقليوسوميلطبهدعبكلمو·ةكاطناسخويتنا١·

ةنسةرشعسمخصلخملاًاضيأىعسيوسوميلطبهدعبكلمو0ةيقوسةنيدمتينب

هيابحمسفسيبقليوسردنسكألا(54)ىمسيوسوميلطبةدعبكلمو

ساسفبقليوسوميلطبهدعبكلمو0ةنسةرشعىتنثاةخسنيفو0نينسرشع

سويسيفريدسوميلطبهدعبكلمي.نينسيناثةخسنيفوًامويرشعةيناث

ةيكابلااهمساريسفتو.ةرطوالكأهتنباهدعبتكلمو.ةنسنيرشعوًاعست١٥

بئاجتوةميظعةريثكةينبأةيردنكسألابتنبف.ةنسنيرشعونيتنثاةرخصلاىلع

ترهًظاللف.لحزلكيهةتكسوًايظعًالكيهتنبوءاسفيسفلاتلعوةريثك

ىعستىتلايهوليئاكيمةسينكاهومسوةسينكلكيهلااوُرِّيغةّينارصنلا

يلإروصنملاكالمعمةيردنكسالاىلإةبراغملالوخدتقويفتقتحاوةيراسيقلا

ريمأهالومنيكتورفعجردتقملاكلذذاةفيلخلاوهسابحوهللادبعبفورعملامساقلا٢·

تنبو0رصملينةدايزهيفساقُيًاسايقمميمخأةنيدمبتنبو.ةيردنكسالاورصم

رخآًاسايقمانصناةنيدمبًاضيأ

utsupra,:ةيلاملا 2) Corrروإ:.Pc(1

auctorسخوتنإmodoشخوبتئا: habet modo(4رهمليبقليو(!):.Pe(3
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سويباغُهللاقيكلمةيمورةنيدمىلعكلماهكلامنمةعبارلاةنسلايفو

01)نيئسثلثرصيقسويلويُهللاقيكلمةيموربهدعبكاممثآ.نينسعبرأرصق

ةنسةرشعىدحايفكلذوسخزومنيارصيقسطسغوأةيمورةنيدمبهدعبكلممث

تعمساملف·كولملارهقورصيقسطسغوأايندلاىلعىلوتساف·ةرطيوالكأكلمنم

اهنأكلذواهكلمتنصحملتعزفوُهنمتفاخرصيقسطسغوأربخةرطيوالك

ًاظفاح3)تنبو.لينلاطشىلعقرشلاةيحاننمامرفلاىلاةبونلادالبنمًاطئاحتنب

ىسيطئاحلاو·3)لينلاطشىلعأبرغلاةيحاننمةيردنكسألاىلإةبونلادالبنم

ىمسيرصمبةفيلخاهلناكوةيردنكسالابةميقمةرطيوالكتناكو.زوجعلا4)طيحمويلا

ّنأ(54)سطسغرأغلبواهبعمطف؟)رصيقسطسغوأاهبعمسفأسوينوطنأ

ذنمدوادلآنمعطقنادقدوهيلاكلمناكوةعاطلاهيلااودؤيملميلشروأةنيدمبدوهيلا10

6)دوادلسننمالامويلاىلاوًاكلممهيلعنوكلميالدوهيلانالرصتخيعابستقو

سطسغوأهجوف٠كملاكدوهيلاريديليوطسرُأهللاقيدوادلسننم7)نهاكناكو

ليوطسرأاودّيق.اهحتفمثسدقملاتيبرصاحملا8)سويتَبُهَللاقيهداَّوقنمدئاقرصق

جرخمث.ةزجلادوهيلاىلعرّيصوةيمورىلإمهبهجووهباحصأنمةعامجودوهيلانهاك

.ناقرأُهللاقُيُهلًاخاليوطسرألدبًاهكاورّيصفدوهيلايفديدشرشعقوفمهنع

ناكو.ةقادصنالقسعنمناكسرطبيطْلاُهللاقيلجرنيبوناقرأنيبناكو

نهاكلاناقرأرّيصف·صربقنمهسجوسدوريهوبأوهوماـــصألاتيبلًامداخ

نمموقازفًانشخًالجرناكهنالصوصللاىلعهراّيسسرطبيطلانيأسدوريه

تيقبفسدوريهوروبأسرطبيطلااولتقونهاكلاناقرأاوبسفسدقملاتيبروغلا

مهيلاعفدوسدقملاتيبنيميقملامورلاسدوريهمناصف.سيرالوربدمريغبةنيدملا

رصيقسطسغوأنأسدوريهعمسف.اهسيئروسدقملاتيبريدمناكوًاريثكألام

Hee.د)Pe.add.ًاضيأ onittit Pe(ر

Pe(4.:طئاح؟)Pe.:اجرصيقسطسغوأعمسف
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ذختاوةريثكايادههيلالمحوةامرلابُهيقف.ةرطبوالكبلطيفرصمديريمورلاكلم

صختوةرطيوالكةفيلخسوينوطنالتقرصمىلإ1)سطسغوأيفواكلف،ةقادصهدنع

تعمساملف·مورلااهيريواهحضفيواهذخأيلةرطبوالكبلطيفةيردنكسالاىلا

ىلعتفاخرصمذخاورصيقسطسغوأُهلتقدقسوينوطنااهتفيلخنأةرطبوالك

(55)تلتقاهحضفيفهيدييفعقتالئلتوملاتراتخاوةحيضفلانماهسفن•

اهنّيزتواهطشمتتناكوًاربأ2)امهتدحأللاقُياهلنيتراجتعداهنأكلذو.اهسفن

ضعبىلااجرخيأنأامهترمافاهبايثاهسبلتواهرافظأملقتتناكيرتمىعدتىرخالاو

تتافالوأاهباهتّرجاتلعفاملف،4)ةدايسبىتستىتلاىفالاب)اهيتأيناواهتاسب

تنيزواهسأرىلعهتضرفاهجتتذخالتقلاةيرسةّيحلانأتأراملف،اهتعاسنم

كلملابايثتسبلمثدجربزلاوتوقايلاوٌردلاوةضفلاوبهذلانماهلةيزلك10

رسيألابناجلايفبلقلانأتملعاهنالرسيألااهيدثىلإاهتدافةّيحلاتذخاو

اهرايتخاواهلعفنمواهنمبجترصقسطسغوأاهآراملف.اهتعاسنمتائفاهتشهنف

رصيقسطسغوأكلملااهيلعلخًداملهنأاومعزو.لذلاوقرلايفةايحلاىلعتوملا

اهيلعلخديلاهسأرنعجاتلاعقيالاكىرسيلااهديباهجاتتكسمأدقاهدجو

نيكباهدعاستحجاهسفنلتقتدارأاملاهناموتمعزوءاهكميفةسلاجيهو١٠

تافحرجلاىلعةتقأفيعافألامومسنماهدنعناكاّمستذخامثمدلاجرخىتح

كلَملاوزناكرصيقسطسغوأكام"نمةنسةرشعيتنثايفكلذواهتعاسنم

ةرطبوالك

.ةنسنوثالثوعستوناتئامةرطبوالككلُملاوزىلاردنكسالاكلملانف

لمحوةمرلابسدوريهًاضيأًءاقلتةيمورىلإرصمنمرصيقسطسغوأعوجريفو٢٠

رّيصوليلجلالبجواهلامجواهكاذوهيضرأرصيقسطسغوأ"دقةريثكايادههيلا

6)ىضرتملكلموهو3)سدقملاتيبىلإسدوريهدعصاملف.كلملاجاتهسأرىلع

ةميظعةلتقممهنملتق(557)سدوريهمهيلعّدشفًاكلممهيلعنوكينأدوهيلا
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بسنيفارزعمهلاهداعأيتلادوهيلابتكذخاولكيهلاوةنيدملانصحثعشو

طسيأنممهنمدحأيرديالامك1)اهلكأرانلاباهقرحأفمهسنجومهلئابق

بايثذخاواهعابفتونهكلاةلآنمناكاملكذخاو٠هوبأوهنمالووه

نأمهنمدحأدارأاذإاوناكوتونهكلاعيبيناكو،تخياهيلعّمغفةنهكلا

يفاًدجأاًريّرشناكو.ًانهاكريصينألبقًاريثكالامُهنمذخاًانهاكريصيه

ًافوسع2)هكلم

ءامسا)بتكُينابُهثماًرمأذفنرصيقسطسغوأكلمنمةنسنيعبرأيفو

داراوةميدقتناكةبتكلاهذهوهتجوزعملجرلكملاعلانمهتكلمميفنملك

ضراوماشلاءالووةبتكلايفاوثيروكهللاقُيهداَّوقنمدئاقبهفوف.4)مهاصحا

ةّيقنلاةرهاطلاءارذعلاميرمةدّيسلاترشنهكلمنمةئسنيعبراوىدحايفو.اذوهي١٠٠

نيثالثوثالثيفورصيقسطسغوأكلمنمةنسنيعبرأونيتنثايفو0حيسملاانديسب

(ليئارساىرخاةخسنيفو)ماشلاضرأيفسرطبطنانيأسدوريهكلُمنمةنس

نيرشعوةعستيفو،لوألانوناكنم3)موينيرشعوةسمخيفحيسملادّيسدلو

نمو،ةنسنوثالثحيسملاانديسدلومىلإةرطوالككلُملاوزنف٠كهكنم3)موي

رصتخييسنمو.ةنسةرشععستوةئاثلثع-أانديسدلومىلاردنكسالاكلُم1•

كلُمنمو.ةنسنوناقوناتنثاوةئامسمخع-ًاديسدلومىلالبابىلاليئارساينب

نمليئارساينبجورخنمو.ةنسنوسمخوعستوفلاج-*اًاديسدلومىلادواد

دلومىلاميهربانمو.ةنسنوتسوسمخوةئامتسوفلاعr-*أًاديسدلومىلارصم

ج-*اانديسدلومىلاقلافنمو.ةنسنوعبسوناتنثاوةئامونافلاحيسملاانديس

ةثالثع-أانديسدلوم(56)ىلانافوطلانمو.ةنسةرشعثالثوةئامعبسونافلإ٢·

فالآةسمخعr-Hاانديسدلومىلإمدآنمو.ةنسنوعبراوعبراوناتئاموفالآ

ةنسةئامسمخو

ةنسنيثالثوسمخيفو،رصيقسطسغوأكلمنمةنسنيعبرأوعبرأيفو

)Pe.on.ة)Pe.:اًدجبكميفا)Pe.:بتك
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قرشملانمنيمجنمسوجمرفنثلثلـبقاسرطبيطنانأسدوريهكلملانم

ترطضاوسدوريهعزف0،ميظعلاكلملااذهدلوينيأنولأسياذوهيصراىلا

:ُهلاولاق"وكًحامجمهلأسوسوجملاسدوريهاعدف.مهمالكنماهبكاذوهيضرا

ملو،ُهلدجسنلانئجفدلودقًاميظعًاكلمنأانملعفقرشملايفًايظعًايبغانيأر

لأسف،انعىفتخاعضوملااذهىلاانغلبًاسلفءانبريسيوانمَّدقيبكوكلالزي

اعدف·اذوهيمحلتيبيفُ:هلاولاق.عr-ادلوينيل:مهللاقودوهيلاسدوريه

كلملااذهاوبلطاواوبهذا:مهللاقمث.قرشملايفانلرهظنيتنسةّدمنم:هلاولاقف

.ُهل1)دجسافانأبهذأىتحينوملعاو"يلإاوعجراوُهلاودجسافهومتبصأنافدولوملا

ىلامحلتيبىلإمهمامأراصوبكوكلامهلرهظوسدوريهدنعنمسوجملاجرخف

ةراغملاىلإاولخدف2)ريسيملوبكوكلافقوفع-انديسهيفناكيذلاعضوملا

ًابهذايادههيلااوعفدو"هلاودجسف0همأميرّكرمةديسلاعمحيسملااندّيساودجوو

اوعجريالوىخاقيرطيفمهدلبىلإاوعجرينأمونلايفمهلز)ليقاو،تابواًرمو

سدوريهىلا

ىلااوعجروج-ًاديسلاودجسنأىلاسوجمللبكوكلارهظتقونف

هماويبصلاذخأينأمونلا(56")يفميرمبيطخفسويلليقو.ناتنسمهدلب

مهنأملعسدوريهىلعسوجملاًاطبأاملف،كلذفسويلعف،رصمىلإامهببرهيو

نيتنسنيأنممحلتيبيفيضغبضغف،ةوعدخدق

هبضغسدوريهىلعهللابصو.دحأمهنمقبيملىتحلافطألااولتقف،اهنودامو

نوثالثوعبسكلملايفُهلوتامىتحًابذعملزيملفةظيلغةاعيفعقوفءزجرو٢٠

سبليفثلاثلاوسدوريهيناثلاوسواليشرأىمسيمهدحأ.دالوأةعبرأفلخوةنس

ضرأنمعبرملامهنمدحاولكذخافكلملامهنيباومستقاف،سويناسرأعبارلاو

سدقملاتيبومحلتيبسواليشرأةصحيفعقوو0اذوهي

·همأوحيسملاانديسعمرصمنمجرختامدقسدوريهنأفسويعمالف
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لجانممحلتيبيفنكسينأفاخنهداليمنمنينسعبرأعجلاديسلاو

كلمنمنينسنامثيفو·يرصانلايهكلذلفةرصانلابنكسفسواليشرأ

طسويفلكيهلايفسلجيناكوةنسةرشعاتنثاحيسملاديسللناكسواليشرأ

ءاملعلاملعيفنيملعملا

نينسعستكلملايفُهلوسواليشرأتامو.ج-1)ابريذلافسويتامو•

نوسمخوتسكلملايفُهلورصيقسطسغوأتامو٠هكلمثري2)دــحافخيملو

سمخعr-*أًاديسلناكو0ةيموربرصيقسويرابيطهنباهدعبكلمو0رهشأةتسوةنس

رحبلايفةريزجنمسطاليبُهللاقيقيدصكلملاسويرايطلاناكو0ةئسةرشع

دالوف.ىطنبلاسطاليىعسيكلذلوةطبةريزجلاكلتىعستوةيموربرقىتلا

كلتنمةرشع(577)ةسماخلاةنسلايفو.سباليشراعضوماذوهيضرأىلع١٠

انارغندرألايفدوهيلادمعيينادمعملاايرخزنيباانحويرهظرصيقسويرابيط

ع-انديسلو.ندرالايفانحويًءدَبعفانحويىلاع-أاديسءاجف.مهباطخل

اطرأاهللاقُيُهلةجوزدرطسرطبطنانيباسدوريهنيأسدوريهلكوةنسنوثالث

يف-وهوسبليفهيخأةجوزذخاو،(روغلالوقيىرخأةفكيف)برعلاكلمةنبا

كيخأةجوزذخأتنأكللحيام:انحويُهللاق.ةديدوريهاهمساواهيلعُهصغو١•

ةنباتصقرفاوبرشواولكأفهباحصالاًماعطذختاسدوريهّنأمث.هبحيرماف.يمجوهو

اهيطعينأُهتلأسف.تببحأامؤ)يلاس:اهللاقوهتيحبافسلجملاطسويفةديدوريه

هتجوزاماف.سأرلااهيلاعفدوانحويقنعبرضبرماف.4)ةفيحصيفانحويسأر

نملتقوهبراحفسدوريهىلاراصوهباحصأعمجوبضغفاهيبأىلإتلصوفاطرأ

كلمنمةنسةرشعينامثيفكلذومهارققرحومهابسوًاريثكًاقلخهباحصأ٢0

رصيقسويرابيط

بضسرطبطنانإ3)سدوريهنأسدوريهكامنمةنسنيرشعوعستيفو

6.اموينيرشعوعبسيفو،راذآنمنيرشعوةثالثيفةعمجلامويناكوعr-*أًاديس
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ةعمجلاةليلناكوهذيمالتعمحصفيناكعr-أاديسّنأكلذو.تاهمربنم

:دوهيلللاقفاطويرقسألااذوهيُهللاقيهذيمالتنمدحاوبهذف.حصفلامويوهو

عضوملاىلإليللايفمهبءاجف،ًامهردنيثالثُهَلاوعفدفهيلعمكلدأىتحينوطعت)ام

افايقونانحمهئاسؤرىلاهباوراصوهيلعاوضبق0هذيمالتعمهيفناكيذلا

سطاليبةابيصيملف،يلولايطنبلاسطاليبىلاهوملسادغلانمو.هورظانفةنهكلا•

:اولاقف.دوهيلاكلموهاذهلجرلااذهيفنولوقتام(57"):مهللاقفةجحهيلع

دسفأدُقهناَفُهلصأُ:هَلاولاق.اذهبعنصأاف:مهللاق.رصقالاكلمانلسيل

ًاربتوءاملابهديلسغورطالياذهنمعزجف،هللانُإهنأيعّديوانسوماثّلحوانيد

هعمبلصوهبلصبرمأرذئنيحف0مهدالوأىلعومهيلعهمددوهيلاحلاـصف·همدنم

تناكةعمجلامويراهننمتاعاستسىلعهلامشنعرخآوهنيمينع4)دحاوز)نيصل10

تقشناوبكاوكلاترهظوسمشلاتملظاواهلكضرألاىلعليللاكةديدشةملظ

بيلصلاىلععr-*ًاديستامومهروبقنمةريثكتاومأ5)اوماقوروخصلا

ءامو6)ًاّمدُهنمىرجتهبنجيفةيرحبةونعطو

نعهلزناوسطاليبنمهبهوتساففسويهعالجرءاجهتومدعبنمو

.ةرخصبهبابّدسوهسفنلهرفحدقفسويناكديدجربقيفهنفدوهنفكوبيلصلا1•

ليللايفهذيمالتيتأتنأفاختاننا:ُهلاولاقوسطاليبىلادغلانمدوهيلاعمتجاف

بابىلعيذلارجحلامتخينأّرقأف7)ّيحماقدقهناسانللاولوقيوهوقرسيو

طّرشلانم8)مرقاوذخاف.ّمتببحااماولعفاواوبهذا:سطاليمهللاق.ربقلا

دحألاةليلليللافصنناًكاملف.اوفرصناورجحلااومتخوربقلانوظفحيمهوسلجاو

نملزندقكالمب11)مهاذاف،ربقلاo)اورخيلروخيوبيطّنهعموةوسنو)َّنلبقأ٢٠

َّنلقف.ماقدقّنفختال:ّنهللاقوهيلعسلجوربقلابابنعرجحلاجرحدوءامسلا

هذيمالتىلاةوسنلا12)نيهذف٠كانههنوفاويمهنافليلجلالبجىلااوبهذيهذيمالتل
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(58)مههوجوىلعاوطقسمهتأفربقلانوظفحياوناكنيذلاطرشلاامأف.1)مهوربخأف

مهّوشرف.ناكامبدوهيلااوثّدحواوحبصاف.عنصاموكالملااونياعنيحتاومالاك

يلإاوبهذفذيمالتلاًاّماو،هوقرسهذيمالتنا:اولوقفاذهنعمكلأسنملك:اولاقو

2)نوعديلملاعلاىلإمههَجومهيلعكرابف.ج-أاديسكانهاوفاوفليلجلالبج

سدقلاحورلاونيالاوبألابناميالاىلاسانلا•

مايأةرشعدعبو.ةنسنوثالثوثالثُهلوتاومسلاىلإدعصًاموينيعبرأدعبو

.ناسللكباومّلكتوسدقلاحورمهيلعتّلحنويهصةّيَلعيفَو)نيعمتجمذيمالتلاو

دوهيلاىأراملف0,بيلصلاعضومىلاوربقلاىلإمويلكيفنوريصيذيمالتلا4)اوناكو

بارتلابهمدرتفءانبُهلنوكيسو.3)فخيسيلعضوملااذهَّنأ:اولاقذيمالتلالعفتام

ًايلاخربقلاىلإاورظنامىتمسانلانإفرثاُهلباصيالودحاًءاريالىتحهيطغتو1·

ةميظعةبزراصىتحبارتلاعضوملااوطفءانيدانيلعلطيواوقّدصواوُنَمآ

ربخنمناكاموج-اانديسربخيكلملاسويرابيطىلإسطاليببتكو

نمؤينأداراو0قوملاءايحاوىضرملاءاربانمةريثكلابئاجعلامهلعفنموهذيمالت

ىلعبضغو٠كلذىلعهباحصأهعباتيملفةّينارصنلانيدرهظيوحيسملاانديسب

6)اًنزواهيلعهبصغُهناوهيخاةأرماةديدوريهلجأنمانحويهلتقببسبسدوريه1•

سلدنالاىلاءافوةيمرىلاهصخشوثعبف،هّرسيناكًامتحيسملابلصناواهب

ةدارايطتيمسوةيربطةنيدمتينبكلملااذهرصعيفو،سطاليبىلإهلمجمضو

.كلملاسويرايطمسانمقتشم

·رهشوةنس(58)نورشعوناتنثاكلملايفُهلورصيقسويرابيطتامو

ريثكبجعمًايشحوًالجرناكورهشاةثالثونينسعبرأرصق7)سوييغهدعبكلمو٢٠

هيلعاوناكامم8)رشاىلادوهيلاعجرف.ُهلتقوةيمورىلاسطاليبصخشاف·رشلا

ربخلالصتاو.ةميظعةلتقممورلانماولتقومهيلعمورلا1o)اوثوو9)يذرلانم
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يتلاةعبرألالامالاهيلامضوسدقملاتيبىلعءالرفةا)نارغأًاضيأىعسيو

بهذملا"يدرنابرغلااذهناكف0اهومساقتسرطبيطانيباسدوريهونبناك

ءادهشلاسيئرسونافتسالتقيذلاوهو.ذيمالتلاىلعاًديدشناكوّرشلاريثك

ىدبزنبإانحويؤ)وخابوتيلتقو.تامىتحةراجحلابمجرمالزاوةسماشلاو•

ىلإُهنمبرهوهدينمةصاخوهللاُهناعأفهلتقبّمهوسرطب4)سبحو.فيسلاب

ةيكاطنأ

وهاذهو.ةنسنيرشعوعبسماقاةيكاطناىلعًاكرطب5)سويداكرأرّيصف

نيتسيفكلذوةيمورىلإسرطببهذو.ةيكاطناةنيدميف7)ريص6)كريرطبلوأ

8)لكأتىتحاًدجةميظعةدعيفنارغاعقوف،رصيق)سوييغكلُمنم10

ىلعىلوتامدق2)نايرغأنأكلملا1)سوييغعمساملف،تاموهندبفجوهمحل

نمنيتنسيفو،سدقملاتيبىلإهبهجوونايغاًاضياُهَللةَيرخآولجرهعضوم

وهوسدقملاتيبىلع16)فقسآاَنَبراخىعسييذلافسوينببوقييصهكلم

دوهيلانمذيمالتلايقلو.ةنسنيرشعوينامنماقأسدقملاتيبىلعمدقفقسألَّوأ

ريثكقلخمهنملتقوةديدشةّدشمورلانمو١٠

ةرشععبرأ(59)ةيموررصيقسويدولقدعبكامورصيق:زسوييغتامو

ةدشنمسانلاتامواهلكايندلايفةديدشةميظعةعاجمهمايأيفتناكو.ةنس

ءابولاوعوجلا

ةركفو.سدقملاتيبيفةيناربعلابُهُليجتسواتمبتكرصيقسويدوقرصعيفو

ًادراواوناكامنا)ّرشادوهيلااوناكو.ليجتالابحاصانحويةينانويلاىلإةيناربعلانم٢٠

رشلانمهيلعاوناكاممةقزألاوقاوسألايفًاضعبلتقيمهضعبناكىتحًالعف

SieًارغاPe(3.:اخأ etian Pc.pro(سويباغةف:Pe.mendose(1

Itaسويداوا etiam Pc.pro(3)سلحو:Pc.mendose(4

(z.:راص8)Pc.nendose:لكآتت Pcًاكذريرطب:Pc.mendose(6

(to.:ًافقسأ11)Corr.:ًاّرشدوهيلاناكو٢٥ Corrاًلجر:.Corr(9
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سطسُقهللاقالجرسدقملاتيبىلعفلخوةيمورىلانايرغأمهنمبرهف·لغدلاو

نمدوهيلاهيلعامرصيقسويدولقكلملاربخاةيمورىلانايرغألصواملف0اهريدي

نمودوهيلانملتقفسدقملاتيبىلإمظعشيجيرصيقسويدراقهَجوف0رشلا

ةيمورىلاوةيكاطناةنيدمىلامهابسو1)ريثًكاقلخمهنايبصومهنئاسن

ةيردنكسالاةنيدمبيليغألاصقرمناكرصيقسويدولقكلملانمنينسعستيفو•

ذاةيردنكسالاةنيدميفيشميصقرماهيف٠انديسحيسملابناميالاىلاسانلاوعدي

اينانحذخاف،هلعنحلصيلاًينانحُهللاقيفاكسالجردنعسلجفهلعنعسشعطقنا

ًاجوُهعجواوز)ًاريثكًامدُهنملاسفهسفنعبصأهببقثفلعثلابقثيل2)افشالا

نيأحيسملاعوسيبتَمآتنانا:صقرُمهللاقفصقرمبمربُتف،اًديدش4)اًريثك

ًاربتحيسملاعوسيمساب:3)لاقواينانحعبصأصقرمذخاو،ًاربتكعبصانافهللا10

هدعوحيسملابهتءاسنماينانحنَمآَف،مدلاعطقناوتقوللهعبصأتريفكعبصا

.ةيردنكسالاىلعرّيصكريرطبلوأوهوةردنكسالاىلعًاكريرطبةّيصوصقرم

عم6)اونوكيسيسقرشعينثاكريرطبلااينانحعمريغصريشبلاصقرمناو

.ًاسيسقرشعينثالانمدحاو7)اوراتخيكريرطبلامدعاذاو(59)كريرطبلا

ًاكريرطبُهنوحصيوُهؤكرابيوهسأرىلعمهيديأ8)نوقابلاًاسيسقرشعدحألاعضيو1•

ًاكريرطبريصيذلالدبمهعمًاسيسق1o)"وريصيفًاضافالجرو)اوراتخيمث

ةكراطبلاةلاوحلصيةيردنكسالاب11)اسقلامسرلزيملف.اًدبأرشعينثااونوكيل

يذلاةيردنكسالاكريرطبسردنكسألانامزىلارشعينثألا11)اــسقلانم

11)استلاوأنوحلصينأنمعنمُهنافرشعةثالثلاوةثالثلاةجيفناك

14)نوغوةفقاسالااوعمتجيأنأكريرطبلاتاماذإًاضيأرماوكريرطبلا٢٠

Melius.:اريثكة)Lege:ىتشإلاؤ)Pc.:ريثكممد: Pc(1

.Pe.om.:ُهلLege(6:نونوكيًاسيسق 6) Pe.add(4ريثك"مد:lege

Pe(7.:اًدحأاوراتخا:corr.اًدحاونوراتخيPe.mendose(8نويقابلا

(1O.:ُهنوريصيف Corنوراتخي:Lege(9

Pluralish.vocisنأشقveأسوسقwه est(11

Cor(12.نوحلصيCor(13:حلصينأCor(14.:اوحاصيو..عمتجينأ
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وأًاضافًالجرناكدلبيأنماوراتخينأكريرطبلاتاماذإًاضيأرماو.كريرطبلا

عطقناو1)كريرطبُهنوحلصيفةلاحىقبتنفمهريغوأًاقرشعينثالاكئلوأنم

كريرطبلاحالصايفةقاسالارمالاىجو،كريرطبلاةراسقلاحالصانمميدقلاميلا

اينانحذنمنافًدجابابلاىنف٠ابابةيردنكسألاكريرطبيمساملمهلاؤسًاّماو

كريرطبسويرتميدتقوىلاةيردنكسألاكريرطبريشبلاصقرمةـحلصأيذلاهب

لمجيفنكيملةيردنكسألاىلعناك3)ًاكريرطبزشعيداحلاوهوةيردنكسالا

ًاكريرطبسويرتميدراصاملف.ًاقسااوحلصأُهلبقنيذلاةكراطبلانكتملوفقسارصم

هدعبريصتاماملف.ةفقاسالالمعةيردنكسألابكريرطبلوأوهوةفقاساةثالثحلصأ

ةفقاسألاءالؤهنمدحاوف.ًاقسانيرشعحلصاوةيردنكسالاىلع1)كريرطبلقره

كريرطبلالقرهعمجف0كريرطبلالقرهبهربخلصتاوةعيرشلافلاخسويناموأهعالا10

هدروهرمأيفرظوهلاحنعفشكف،ه)سوينامرأةنيدمىلإراصوةفقاسألانمةعامج

يفاولاقًابأكريرطبلانوعسيمهوةفقاسالاةماعلاتعمسف(60).قحلاىلإ

انيلعبجًفابلاكريرطبلايمسيفقسالاوًابأفقسالايتسننحتانكذأ:مهسفنأ

ةردنكسالاكريرطبيسفءابالابأنكذأاًدجيأابابكريرطبلايسننأنحت

صقرمُهـحلصأيذلاةيردنكسألاكريرطباينانحًاماف،ّدجلايأابابلقرهمايأنم15

ريشبلاصقرمجرخو،تاموةنسنيرشعونينثا)ماقأًاكريرطباهيسركىلعريشبلا

هللانيأحيسملابناميالاىلاسانلاوعديةقربىلا

ةرشعثالثةيموريبرصقنوراتةنباهدعبكلموكلملارصيقسويدولقتامو

"يدراًدجاًرّرشًالجرناكو.ءالبلاوّرشلاىراصنلاىلع6)جاهأنملوأوهو،ةنس

نعصقرمليجتنييراوحلاسيئرسرطببتكرصيقندرأثرصعيفو،ةريسلا٢·

صقرمىلاةبسنوةيمورةنيدميفةيمورلابصقرم

نمفيرشلجرىلاةينانويلابهليجتاقولبتًكاضيأكلملااذهرصعيفو

.ذيمالتلارابخاوهيذلاسيسكنالاًاضيأهيلابتكو.اليفواثُهَللاقيمورلاءاملع

Corr(1.:ًاكريرطب:CIr.supra(2ؤ)Pe.:كريرطب

Pe(4.:سينوابوأ)Lege:مقافCor(6.:جاه٢٥



صلوبنأكلذو.تامزُهعمماقاولوسرلاصلوببحاصريشبلااقولناكدقو

نورآذخاو.«مالسلامكيلعأرقيبيطلاقرانإ»:هلئاسرضعبيفلوقيلوسرلا

ىنبصاف1)ىنبلصتنأتدرأنأ»:ُهَللاقسرطبنألُهلتقوًاَسكَمُهبلصفسرطبلرصيق

،فيلبصوقنعبرضو.ًاقلقبلُصُهنأفحيسملايديبهبشتالئلًاكلم

سرطبدعبريصو،ةنسنيرشعونيتنثالتقنيحج-لاانديسدعبسرطبلناكو•

راصكريرطبلوأوهو،تاموةنسرشعيتنثاماقأةيمورىلعًاكريرطبسوئيل

ىلإسانلاوعدي(60)ةقربوةيردنكسالابليجتألابحاصصقرمناكو.ةيمورىلع

لتقرصقنورتاذههكلمنمةنسلوأيفو،نينسعبسهللانباحيسملابناعإلا

رصقنورافكلمنمةنسةرشعىتنثايفو·راثلابهدسجقرحاوةيردنكسألابصقرم

التقتاموةنسنيثالثونيتنثاماقأةكظأىلعةزكريرطبسويتانغاريص١٠

دوهيلاتراثف·اهريديناطسالبةنيدملاتيقبفسدقملاتيبريدمسطسقتامو

ةعاجاوّدعوتامىتحةراجحلابهومجروبرلايخابفورعملافسوينيبأبوقعياولتقو

ندرألااوربعونيبراهةنيدملانمىراصنلاجرخف0ةنيدملانممهودرطوذيمالتلانم

قرشلابميقملاريمألاىلإهَجَوفَو)رصيقنوراثاربخلاغلبو،عضاوملاكلتيفاونكسو

مهلكاهلهألتقيفاذوهيضرأىلإريصيوهركاسععمجينأسونايسابسأُهللاقيناكو١٥

6)اوجرخفاوعمتجاكلذدوهيلاعمًاللف،مهرايد3)بّرختو4)دحأمهنميقبيالو

جاربالاباهوقثواونوصح7)ثلثسدقملاتيبةنيدمىلعاونبوالاومأمهريسايم

ةيدم8)قبتملاذوهيضرأىلإسونايسابساراصاملف،اهيفاونّصحتواهومكحاو

اهالءيشسدقملاتيبيفُهلوً)اّيهتيملو،رانلاباهقرحواهبذخالاليلجلاضرأب

اهنمنوجرخيدوهيلا1o)اوناكو،ةنساهرصاخلاهنمقثوتساوتنضحدقتناك٢٠

مورلانولتقيفليللايفءاثك

.Pe.om(ًاكريرطبؤ:Lege(ىنلصتد:Pc.nendose(1

Corr(4.:اًدحأ:)Pe.:برعوCor(6.:جرخاف

Corr(7.:ةثلثPe(8.:قبيملو)Pe.nendose:اهنيب
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نورانلحلصاف.سخاموردنأُهللاقي1)ًاميكحالجرناكرصيقنوراشمايأيفو

عمساملف0ةيموربكلملانورالتقو.2)قاردهيمستبرعلاوقورافلاقايرتكلملا

ةيراسيقىلإعجرو(64")سدقملاتيبةرصاحمكرتلتقدقكلملانأسونايسابسا

هورغورهشاةثثؤ)نوناهدعبكلمو،لتقورهشاةعبسسايلغهدعبكلمو،اهبماقف

اهلكمورلاضرأتبرطضاف·لتقورهشأةينامث4)سويلطبنهدعبكلمو·كلملانع•

عيمجلايضرظيغبارطضاوديدشدهجدعبف،ممألامهيلعتراثواًديدشابارطضا

اوكلمينأقرشملاضراومورلاضراباوناكنيذلاباتكلاوءارمالاوداّوقلا

ىلاةيراسيقنمروكذملااذهجرخف0سدقملاتيبرصاحناكيذلاسونايسابسأ

نيطيطرأُهللاقداّوقلانمدئاقىلعةيموربنوميقملادارقلابثواهيلاغلباملفةيمور

6)سونايسابسااوقتافةيدملانماوجرخوهولتقفهسفنلكلملاذخاىلعمزعدقناكو١٠

لكلتقوهكلميسركىلعسلجوةنيدملالخداملف،كلملاجاتهسأرىلعاوعضوو

ناـنبأُهلناكو.توتساومورلاضيأهديىلعتماقتسافلاخملكوةيموربريرش

اًركسعهيلامضوسوناًيتامودبهحرف8)سوناًيتامودرخألامساو7)سطيتاهدحامسا

مضنأدعبسطاطبهجوو.مهلصأتساومهحابتساومهلتقممألاوربربلاىلإًاميظع

نمةنيدملايفنملكتافنيتنساهرصاحتسدقملاتيبىلإًاريثكركسعهيلا1•

لكلتقسطيتاهحتفمث.عوجلانممهدالوأموحلوةتيملامحلاولكأىتحعوجلا

مهلافطأبنوبرضيوىلابحلانوطبنوكشياوناكىنناوكذنمةنيدملايفناكنم

اوناكفهيديىلعىلتقلايسحأورانلابامهبرضولكيهلاوةنيدملابّرخو،روخصلاىلع

روغلاىلاورصمىلاوماشلاىلابره(64")نممهنمو،فلافالآةثالث

نمو،ةنسنيعبسسدقملاتيبسطيت9)برحلانأىلإحيسملاانديسداليمنف""

يبسنمو،ةنسنوناشوعستوةئاثلثسدقملاتيبسطيتبّرخنأىلاردنكسألا

Melius:نوثا Pe(3ًاقايرد:Legeيلح"لجرةدر:.Melius Pe(1

Rectius.:سونايسابساباوقتلاف Pc(6ىضرأ:.Pc(5سويلاطين:.Pc(4

Codicesسطيطtmodoسطيت habent modo(7

Pc(8•:سونايتاموذPc(9.:برخ٢٥



دوادكلمنمو.ةنسنوسمخوناتنثاوةئاّمسسدقملاتيبسطيتبّرخنأىلالباب

ينبجورخنمو0ةنسنورشعوةعستوةئاموفلاسدقملاتيب1)سطيتبارخىلا

نوثالثوسمخوةئامعبسوفلاسدقملاتيب!!)سطيتبارخىلارصمنمليئارسا

نوعبرأوناتنثاوناتئامونافلاسدقملاتيب1)سطيتبارخىلاميهربانمو•ةئس

نوناقوثالثوةئامعبسونافلاسدقملاتيب1)سطيتبارخىلاقلافنمو.ةنس*

ةثالثوفالآةثالثسدقملاتيب1)سطيتبارخىلانافوطلانمو.ةنس

ةئامسمخوفالآةسمخسدقملاتيبسطيتبرخنأىلإمدآنمو،ةنسةرشععبراو

ةنسنوعبسو

كلتيفاونكسوندرألااوربعودوهيلانماوبرهاوناكنيذلاىراصنلاغلباّملف

يكأوسدقملاتيبىلإاوعجردوهيلالتقوةنيدملابرخدقسطيتنأعضاوملا١·

ناعمُسهللاقيًايناثًافقسأاهيلعاوريصوةسينكاهبمهلاونبو2)اهباونكسفبارخ

نينسعبرأيفكلذوحيسملاانديسىأريذلافسويوخاوهاوالك'ذهو،ءابوالكنبا

سونابارطُهلتقوةنسنيرشعوتسسونايسابساماقاو.سونايسابساكلُمنم

نيتنسماقاةيمورىلعؤ)كريرطبسويطيكريضهكلمنمنينسثلثيفو.كلملا

عستماقاًابتاكناكَوةيمورىلع4)سطنميلكريصهكلمنمنينسسمخيفو.تامو١٩

ةيردنكسألاىلعًاكريرطبسويطيلفريصهكلمنمنينسعستيفو.تامونينس

نينسعستةرقوُرعب(62)سونايسابساكلمو،تاموةنسةرشعثالثماقا

تامورهشأةعبسو

هدعبكلمو.تاموفصنونيرهشونينسثالثسطيُطهنباةدعبكامو

نكيملودوهيلاىلعاًدج7)ديدش6)ناكاذهو،ةنسةرشعسمخ)سوناًيتامودهوخا٢٠

ضرألاىلعنوكيالىتحمهدالواوكولملالتقىلعمزعناك0يدوهيهمايأيفرهظي

نولوقيىراصنلانأهغلبو.ةريثكًاكولملتقوكولملادالوأدالوأللتقف.هريغكلم

(B:كريرطب Pc.mendoseاهيف:.Pc(2برخناىلا:.PC(1

Pe.addit(4:كريرطبPe(5.سونايناموذPc(6.:ناكواذه

Lege(7:اًديدش٢•
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بضغف.ريثك"قلخوميظعشيجمهناورهدلاىلإهكلمناومهكلمحيسملانا

ينارصنهتكلمميفنوكيالناوىراصنلالتقبرماوأًاديدشًابضغ

.سسفاىلابرهوعزفاذهبعمساملف1)سشيبليجتألابحاصانحويناكو

مهلمحومهدّيقوذيمالتلادحافسوينأاذوهيدالوأذخاوسدقملاتيبىلاكلملاهجوو

يضرأهكلمسيلويوامسهكلمَّنإ:هلاولاقفهكلموحيسملانعمهلأسوةيمورىلإ•

دحالكيزاجيوتاومالاوءايحالانيديةملكومظعرجييتلانامزلارخآيفٌءاو

.مهلضرعتلاكرتبىراصنلامكبرمومهليبسقلطاوعزفاذهمهنمعمساملف.هلمعب

.تامونينسنامنماقأةيمورىلعةا)ًاكريرطبسطسروأريصأهكلمنمنيتسيفو

نينسرشعماقاةيمرىلعًاكريرطبسردنكسالارّيُصهكلمنمنينسرشعيفو

ةيردنكسألاىلع2)ًاكريرطبسويدكريصهكلمنمةنسةرشعسمخيفو.تامو۱·

ىلعًاكريرطبسوميربريصهكلمنمةنسةرشعسمخيفو.تامونينسرشعماقأ

تاموةنس3)رشعينثاماقاةيردنكسالا

سويطاسربىمسيو،رصيقساورأهدعبكلموكلملارصق4)سونايطمردتامو

ىعديورصيقسونايبارطةدعب(62)كلمو.تامورهشاةسمخوةنسةيموربرصق

ًاميظعءالبىراصنلاىلعرثاكلملااذهو،ةنسةرشععستةيموربرصق3)سونايردنا1•

كريرطبناكيذلاسويطانغالتقونيريثكءادهشلتقواًديدشًاغوًاليوطًازحو

ُهوهبلصوسدقملاتيبفقساابوالكنياناعمسلتقو.ةيمورةنيدمبةيكاطنا

نفةعيرشالونيدهدنع6)مهلسيلذاىراصنلادابعتسابرماو.ةنسنورشعوةئام

8)اودهشومورلامهومحرألتقلانممهلانامظيلغوىراصنلا7)اودبعتساامةّدش

بجيالُهناو.ةنسحةعيرشوقيثونيدمهلىراصنلانأهدنعهداَّوقوكلملاءارزو٢·

مهتيذأنعفكواودبعتسيالنأرماف.مهدبعتسننأانل

لاقةريزجيفةينانويلابهليجتاانحويبتككلملارصيقسونايبارطرصعيفو
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مورلاءامظعنملجرناكهرصعيفو·مورلاضرأيفوايسآضرأنمسمطباهل

تيبىلعًاقسأاذوهيريصهكلمنمنينس1)ةتسيفو،سدوموُقهَللاقُيفوسليف

ًاقسأ2)سواشكريصهكلامنمةنسةرشععبرأيفو.تامونينسعبسماقأسدقملا

ًاكريرطبنوربريصهكلمنينس1)ةتسيفو.تامونينسعستماقأسدقملاتيبىلع

سطسكريصهكلمنمنينسعبرأيفو.تاموةنسنيرشعماقأةيكاطناىلع•

ريصهكلمنمةنسةرشععبرأيفو.تامونينسرشعماقاةيمورىلعًاكريرطب

ةئسؤ)رشعدحأيفو0تاموةنس3)رشعدحاماقةيمورىلعًاكريرطبسروفسلط

تامونينسرشعماقاةيردنكسألاىلعًاكريرطبسطسيريصهكلمنم

مهنمتألتماواورثكاّملف.سدقملاتيبىلادوهيلاعجررصعلاكلذيفو

نمدئاقهَجوفرصيقسونايبارطربخلاغلبو.ًاكلممهيلعاوكلمينأاومزعةنيدملا10

.ُهترثكىصحيالامدوهيلانملتقف.سدقملاتيبىلإميظعشيجيف(68)هداَّوق

عقوفكلملاسونايبارطهــيلاراسفلبابيجراخسونايبارطكلملااذهىلعجرخو

يفكلملاسونايبارطلتقو.6)ريثكقلخنيقيرفلانملتقو4)ديدشبرحاهنيب

برحلا

يجراخلاكلذىلاجرخف.ةنسنيرشعرصيق6)سونايردناايليا".دعبكلمو1•

ةدابعبسانلاذخاوةديدشةدشرصملهأُهنميقلفرصمىلاراصوُهمزهولباب

هتأرماوسويتاطساراملتقو.7)اًريثكقلخكلذىلعىراصنلانملتقومانصألا

ىتح8)مهتحترانلادقواوءاملامهيلعٌبصوساحتنمردقيفمهريصةثاكلذوهيدلوو

نادلبلاروديناكفهمسجيفةميظعةلعرصيقسونايردناايلياكلملاتباصاو0اوّرهت

سيلوًابارخاهدجوواهافاواملفسدقملاتيُبهَلاوفصوف.هتغلوُهدبلًاجالعبلطي٢٠

.يرقنصحينّصحتولكيهلايلاوحةنيدملاىنبتنأرمأىراصنلاةسينكالااهيف

مهنمتألتماليلقنمزيفو،ةنيدمودلبلكنماولبقااذهبدوهيلاعمساملف
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ايليإىلإربخلاغلبفازوجربُهللاقيًاكلممهيلعاوكلماورثكأتلف0ةنيدملا

اهيفنملكتابفةيدملارصاحملريثكقلخيفهداَّوقنمدئاقهّجوفكلملاسواردنا

ايكرتىتحةنيدملابّرخوًاريثكقلخدوهيلانملتقواهحتفمث.شطعلاوعوجلانم

ءارحص

ىلاوماشلاىلاورصمىلإبرهنمدوهيلانف.سدقملاتيببارخرخآاذهو•

لَّصأتسيودوهيلالتقتناويدوهيةنيدملانكسيالنأكلملارماو.روغلاولابجلا

تيبتيمسف.ايليإكلملامسابىمستناو1)نيئاوللاةنيدملانكسينأومهسنج

اونو)نيينانويلااهنكسف.ايلياةنيدمةياغلاهذهىلإتقولاكلذ(68")ذنمسدقملا

مسااوبتكوًاريبكًامولُهقوفاوريصو،ًاجربءاـهبلاُهَللاقييذلالكيهلابابىلع

سدقملاتيبةنيدمبابىلعمويلاجربلاو0هكلمنمنينسنامثيفكلذوايلياكلملا١١"

دوادبارحتىعسيو

.ةنس3)نوسمخوةثلثبزحلااذهىلإسطيُتهَبَرخايذلالّوألابارخلانف

ةيزلاكلتىلإنوتأيمهوىراصنلاىلإاورظننيينانويلانمسدقملاتيبتألتماو

ىلعؤ)نيئويلااونبوكلذنممهعنف.نولصيفنوينارقإلاوسدقملاربقلااهتحتيتلا

برقىراصنلانمكلذدعبدحأردقيملف.ةرهزلامساىلعًالكيهةزملاكلت١*

عبرأماقأةيمورىلعًاكريرطبسويناجوأريضهكلمنمنينستسيفو.ةزملاكلت

سمخماقأةيمورىلعًاكريرطبصقرمريضهكلمنمنينسرشعيفو·تامرنينس

ةكاطنأىلع4)كريرطبسويلينرقريصهكلمنمنينسعستيفو.تاموةنسةرشع

ىلعًاكريرطبسويناموأريصهكلمنمةيناثلاةنسلايفو.تاموةنسةرشعتسماقأ،

ريصهكلمنمةنسةرشععبرأيفو.تاموةنسةرشعيتنثاماقاةيردنكسألا"·

نمنينسعبرأيفو.تامونينسرشعماقأةيردنكسألاىلع4)كريرطبسونايقرم

عبسيفو.تامونينسثالثماقأسدقملاتيبىلع3)فقساسيوطريصأهكلم
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يفو.تامونينسثالثماقأسدقملاتيبىلع1)فقسأنيماينبريضهكلمنمنينس

يفو.تامونيتنسماقأسدقملاتيبىلع1)فقسأانحويريصهكلمنمنينسرشع

(64)نيتنسماقاسدقملاتيبىلع1)فقسأسواتتمريصهكلمنمةنسةرشعثالث

ماقأسدقملاتيبىلع1)فقسأسبليفريصهكلمنمةئسةرشعسمخيفو0تامو

سدقملاتيبىلع1)فقساساغنسريضهكلمنمةنسةرشععبسيفو.تامونيتنس•

ىلع1)فقساسطسيريصهكلمنمةنس2)رشعةينامثيفو0تاموةدحاوةئسماقأ

رصيقسوينوطنأهدعبكلموكلملاايليأتامو·تامونينسسمخماقأسدقملاتيب

ًاكريرطبسوطيكناريصهكلمنمنينسسمخيفو.ةنسنيرشعونيتنثاةيمورب

ريصهكلمنمةنسةرشعتسيفو·تاموةنسةرشعىدحاماقأةيمورىلع

هكلمنمةعبارلاةنسلايفو.تامونينسنامنماقاةيمورىلعؤ)كريرطبسخيريتوص١٠

سمخيفو.تاموةنسةرشعىدحاماقأةيردنكسالاىلعؤ)كريرطب4)سويدالكريص

ةرشعىتنثاماقأ6)ةيردنكسالاىلعؤ)كريرطب5)سويرغاريصهكلمنمةنسةرشع

ثلثماقأةكاطنأىلعوكريرطبسوراريصهكلمنمنينسثلثيفو.تاموةنس

ةيكاطناىلعؤ)كريرطبليفوتريص٠هكلمنمةنسرشعةتسيفو.تاموةنسةرشع

1)فقسأيوألريصهكلمنمةنسلوأيفو،تاموةنسنيرشعوىدحاماقأ1•

مارفاريصهكلمنمنينستسيفو•تامونينسسمخماقأسدقملاتيبىلع

يناسرأريصهكلامنمنينسنامنيفو.تامونيتنسماقأسدقملاتيبىلع1)فقسأ

هكلمنمةنسةرشعىدحايفو0تامونينسثالثماقأسدقملاتيبىلع1)فقسا

تامونيتنسماقاسدقملاتيبىلع1)فقسأاذوهيريص

ناكسدقملاتيبفقسااذهاذوهيىلإلَّوألاسدقملاتيبفقسابوقعينف.٢٠

كلتنم(64)ةنسةرشعثلثيفو،نينوتخمسدقملاتيبىلعاوريضانيذلاةفقاسالا

ىدحايفو.تامونينسناكماقأسدقملاتيبىلع1)فقسأصقرمريصسوينوطنأ

تامونينسسمخماقأسدقملاتيبىلع1)فقسأسونايسقريصهكلمنمةنسنيرشعو

Cor(1.:ًافقسإة)Cor.:ةرشعيناغؤ)Cor.:ًاكريرطب
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ىّمسيورصيقسويليروأىّمسيوصقرمةدعبكامورصيقسوينوطنأتامو

ءالبىراصنلاىلعرثأاذهو.تامرةنسةرشععستمقأسروسسوينوطناًاضيأ

ديدشعوجهمايأيفناكو.1)نيريثكءادهشهمايأيفدهشتساو،ًاليوطًانزحوًاميظع

عوجلانمنوكلهيهتكلمملهاوكلملاداكفنيتنسءامسلارطمتملوءابووطقفو

رطمافمهيفىراصنلاؤ)اوعدف.ةنوقستسيومهبراوعدينأىراصنلااولأسف.ءابولاوه

مهنعطحقلاوءابولاعفتراوًاريثكّرطممهيلعهللا

رّيُصهكلامنمنيتنسيفو04)ميكحلاسويتغمنيينانويلاضرابهمايأيفناكو

نمةنسةرشععبسيفو.تاموةنسةرشعسمخماقاةيمورىلع5)كريرطبسويراثولا

نمنينسسمخيفوتامونينسرشعماقأةيمورىلعًاكريرطبرطقبريصهكلم

سمخيفو.تامونينسرشعماقأةيردنكسألاىلع5)كريرطبسونايلويريصهكلم١٠

ةنسنيعبراوًالاثماقاةيردنكسالاىلعًاكريرطبسويرتميدريصهكلمنمةنسةرشع

هكلمنمةنسةرشعسمخيفو،رصملمعيفةفقاسألاحلصأكرطبلوأوهو،تامو

نمنينسعبرأيفو.تامونينسعستماقأةيكاطناىلعًاكريرطبسوميسقمريص

نمنينستسيفو.تامونيتسماقأسدقملاتيبىلعًافقسأسوياصوأريصهكلم

.(65)تامونينسسمخماقأسدقملاتيبىلع3)كريرطب6)سويلوبريصهكلم١ه

عبرأماقأسدقملاتيبىلعًافقسأسوميسقمريصهكلمنمةنسةرشعىدحايفو

سدقملاتيبىلعًافقساسونالويريصهكلمنمةنسرشعسمخيفو.تامونينس

تيبىلعًاقسأسويباغريصهكلمنمةلئسرشععبسيفو·تامونيتنسماقا

تامونينسثالثماقأسدقملا

تيبفقسأسويباغىلاةيردنكسألاكريرطبسويرتميدبتكرصعلاكلذيفو٢٠

باسحببسيفةيموركريرطبرطقبىلاوةيكاطناكريرطبسوميسقمىلاوسدقملا

7)بتكاذهيفاوعضوو،دوهيلاحصفنمجرختسيفيكومهلوصوىراصنلاحصف
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ىراصنلانأكلذو01)مويلاهيلعمهامىلعىراصنلاحصفأاوتبثىتحلئاسروةريثك

اوأدبيدغلانمميكحلاديعاودّيعاذأءامسلاىلإحيسملااندّيسدوعصدعبنماوناك

دمتعاًاملحيسملاانديسنال،حيسملاانديسلعفلكنورطفيوًاموينيعبرأنوموصي

حصفنكذأىراصنلاناكف.ًاموينيعبرأًامئاصاهبماقفةيربلاىلاجرخندرألايف

ةنوموصيلحصفلًاباسحةكراطبلاءالؤهاوعضوف،حصفلاًاضيأمهاودّيعدوهيلا•

حصفلاموييفمهرطفنوكيًواموينيعبرأىراصنلا

ةيموربسوينوطنأنابإرصقسدوموقةدعبكلموكلملارصقصقرمتامو

سونيلاجسوماغرفةنيدميفنيينانويلاضرأيفناكهمايأيفو0ةنسةرشعىتنثا

ىَلُهْلاهبتكتسرهفيفًاضيأسونيلاجزكذو،ّبطلاةعانصبحاصمكحلا

باتكبفورعملاباتكلانمىلوألاةلاقملايفسونيلاجًاضيأركذو.كلملاسدوموق10

ةبلطصَنُهَللاقُيؤ)الجر(65")كلملاسدوموقرصعيفناكهناسفنلاقالخلا

ىلعً الدينأىلعكلملاامهبرضفنامالغُهلناكوُهنمبرهفُهتقيلكلملاسدوموق

ردنكسالانمناواهالومىلعامهتاماحمةَّدشوامهسفنأمرك"الديملفاهالوم

سدومرقكلُمنمةعساتلاةنسلايفكلذو.ةئسةرشعتسوةئامسمخ4)صنربىلا

سونيلاجمالكاذهف·رصيق١٥

سوطروفريصهكلامنمنينسناكيفو.مكحلاسطارقميدهمايأيفًاضيأناكو

ريصهكلمنمنينسسمخيفو.تاموةنسةرشعيفامنماقاةيمورىلع5)كريرطب

هكلامنمةنسلوأيفو.تامونينسرشعماقأةيكاطناىلع5)كريرطبنويبارس

نمنينسثالثيفو·تامونيتسماقأسدقملاتيبىلعًافقسأسوخابسريص

تسيفو.تامونينسثالثماقأسدقملاتيبىلعًافقسأسونايباغريــصهكلم٢٠

.تامونينسعبرأماقأسدقملاتيبىلعًافقسأسونايلوي.ريصهكلمنمنينس

تامونيتنسماقأسدقملاتيبىلعًاقساايلياريصأهكلمنمةنسةرشعىدحايفو

Pe.tantum:يراصنلاحصفباسحنممويلاهيلعام habet(1
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وهوسرافودَمآولبابىلعتبلغوسرفلاترهظهكلُمنمنينسرشعيفو

يفسرافىلعكلمكلملوأوهورخطصالهأنم)ناشاشنلاكلتناريشدزا

فقاقألايفةنع2)يلآثنموسرافكولمنمهبرقبناكنملكىلإبتكفةيناثلاةرملا

ىلعمهدعوتيوهتفلاخممهرذحيوهتنوعموهتقفاومىلامهوعديفئاوطلاكولمنم

مهبعرّدتشاكولملاكئلوأىلإلئاسرلاوبتكلاتهتنااتلف.ةبوقعلاولتقلابكلذه

ىتحصبرتنممهنمو،هسفنب(66)هنيعيلهيلاراصوةعاطلابُهلّرقأنممهف

ةردابملاىلعيلآنممهنمو.ًاهركُهلدبعتساًاماوًاعئاطُهلباجتساًاَمفهيلعمدق

دازوهناسحإبةأفاكالاهتعاطىلاعرسيدحانكيملوكالملاولتقلاىلاراصىتح

نملقتنيلزيملو0هريغهبىّمستي4)ردقيملادحانافكلملامساالخامهفرشيف

ةنيدمىلاىهتناىتحةدلبىلاةدلبنموكلمىلاكلمنموةكلممىلإةكلمم١٠

اهرصاحتءاهف؟)نصحتمداوسلاكلمناكف.نصحلاىستونكمءازاليتلالحز

داوسلاكلمينعأكلملاةنبانصحلاىلعتدعصفاليبسهيلادجيملف،تامزريشدزا

ةباثتتذخافُهتقشعهئسحوريشدزاىلإترظناملف.ريشدزادونجىلإرظنتل

ةنمحتفتعضومىلعَكُتلدينجّوزتتكنأيلتطرشنأكنأ:اهيلعتبتكف

باوجبتكو·.هبتبتكامُهبجعافريشدزاوحتةباشنلابتمرو.ةنيدملاهذه١•

تبتكهتأرقاملف،اهيلااهاقلامث.تلأسامىلعنكلءافولاىلعانأ:ةباشنلايفكلذ

ةفُصهلتنّيبو.اذكواذكعضومبةنبلىلعًاينبمًاريغصًابابةنيدملاهذهلنأ:هيلا

ةيحاننمبرحلابمهلغشوةيحانلاكلتىلاهركسعضعبريشدزافرصفناكملا

ناكامعيمجىلعاوبلغواهكلماولتق.نولفاغةنيدملالهاوعضوملااوحتفف0.ىرخا

تاذيفايف.اهحاكننِمهب7)اهدعوأناكامكلملاةنبالريشدزا6)اقوأُم.اهيف٢٠

تحتاذافرظنف.اهتليلةّماعكلذلترهسواهناكَمتركنأاهشارفىلعةفاكةيل

ناكآعريشدزااهلأسف.اهدلجيفترثأدقونوتيزةقرواهشارفىلع(66)اهراز

Corr(3.:اًدحأPe(4.:ردقيال)Cor.:ًانصحت

Corr(6.:ىفو.Lege(7:اهددعو٢٥



لاق.خملاودهشلاودبزلاة)ياذغرثكآناكيذلا:تلاقف..هب1)اهوذغياهوبأ

ناك4)نالوكيباغلبمةماركلاوبحلانكلغلايؤ)دحانأملعأام:ريشدزا

ىلعيقبتالناب6)ىلوأتناف)ُهتقكيلعهقحمظععمكدنعهؤازج

ىتحكلقعلهذاوكرصبسمطقشعلاناكناو.هقحبُهلَّنذخآلاوضرألا

سرفبنذباهرعشدقعينأرمأمث0.كلذكنمنمابالاافوكيأقح7)تيسن•

اًوضعاًوضعاهلاصوأتعطقتىتحكلذاهبلعفف.يرورابج

مورلاكلمرصق8)سوقينطريًءدعبكلمومورلاكلمرصيقسدوموقتامو

ٌءدعبكلمو،لتقونيرهشرصيقسونايلويمورلاىلعهدعبكلمو،لتقورهشأةث

كلمنمنينسعبرأيفكلذو0ةنسةرشععبسةيموربمورلاىلعرصيقسريوس

ًاميظعءالبىراصنلاىلعرثااًرّرشسريوسكلملااذهناكف.و)كباتنيأريشدزا١·

راصمث،عضوملكيفىراصنلانمريثكقلخهمايأيفدهشتساو.ًايثكباذعو

.سئانكلامدهوىراصنلانمةيردنكسالاورصمبناكنم"لكلتقفرصمىلا

هكلمنمةنسةرشععبرأيفو،ةفآلالكيهءانسوالكيهةيردنكسالابىنبو

نمنينسةثلثيفو.تامونينستسماقأةيمورىلع(10)كريرطبنوطسقريصا

يفو.تامونيئسعستماقاةكاطناىلع1o)كريرطبسداينيليقسأريصهكلم١•

ةرشعثالثماقأةيكاطناىلع1o)كريرطبنوميليفريصهكلمنمةنسةرشعىتنثا

ىلع؛2)فقسأ11)نوطيقريصهكلمنمةنسلوأيفو.تاموةنس(67)

سوميسق«ريصأهكلمنمنينستسيفو0تامونينسعبرأماقأسدقملاتيب

ريصهكلمنمنينسةرشعيفو.تامونينسةعبرأماقأسدقملاتيبىلع12)ًافقسا

تامونينسسمخماقأسدقملاتيبىلع12)فقسأسوينوطنا"7"

Pc.mendose(1:اهودفيةف)Lege:ىئاذغؤ)Corr.:اًدحأ

Pe(4.الو)Pe.:ُهلقألاPe.nendoice(6:الوأيتناف

Cor.eum(سوتنطربو:Pe.male(8قيسن:Pc.nendose(7

(1o:ًاكريرطب11)Pe.nendose:نوطبئاق Legeكملاب:.Pe

وه)Cor.:ًافقسإ٢•



س\•A,ـ

نمهيلعردقاملدعابسانلايفراُسهْنافسرفلاكلم)1)كباتنياريشدزااماف

سراــفبامهوهرخاريشدزأةنيدموروجةنيدماهنمنئادمتسىنبو·ةريسلا

ةلجدةركنيبيهوناسيبخكَيو2)داباداتساوةرصبلاتارفيهوريشدزانمهيو

نئادمثالثىوسداوسلايفيفاوللاثالثلانئادملاىدحاوزاوهألاقوسةنيدمو

نامركرغراهبّنهنمىخألاو،رهنلاها)ىرونمبرغملايلتيتلاطخلاوأنهتدحا•

ةريالاةنيدمىرخالاو

هدـعبكلمو،رهشأةتسوةنسةرشععبرأهكلمةّدمتناكوريشدزاتامو

سريوسكلمنمةنسةرشعيتنثايفكلذواًرهشوةنسنيثلثريشدزانياروباسةنبا

وهوسواقرفرصيقسوينوطنااهدعبكلمورصيقسريوستامو،مورلاكلمرصيق

6)كريرطبسوناروأريص5)هكلمنمنينسثالثيفو،نينستسأةيموريعلصألا١٠

7)فقسأسطثلاوريصهكلمنمةنسلوأيفو.تامونينسعبرأماقأةيمورىلع

سونايسيلدريصهكلمنمنينسسمخيفو،تامونينسثالثماقأسدقملاتيبىلع

تامونينسعبرأماقأسدقملاتيبىلع7)فقسأ

لبقاوهيلعردقامهملدعلابساثلايفراسفسرفلاكلمريشدزانياروباسًاماف

ةنسةرشعىدحاهكلمنمىضماملف.نادلبلاةرامعو(67)لامالادشنتىلع١•

كلمسقرفسوينوطنادونجنمريثكددعاهيفونيبيصنةنيدمىلإهدونجيراس

اهبناجىلإينفرعااهيلعردقيالُهنأىأراملف.اهيلاو)لصيملفًاثيح8)اهرصاحتمورلا

ىلعاوفرشاوهدجهوجوعمهيلا1o)قرُهنمغرفاملف0جربوعساوفيثمميظعخك

اوشهو،رهظيمهنمدحأ11)عيطتسيملىتحباشلابمهومرياولازيملفةنيدملايفام

لسراف.ناسارخةيحاننمهتكلمملهاازغدُقهلًاّودعنأُهغلبف.هيلاةيدملاميلستب٢٠

عجرينأىلإمهلتاقينَممهدنعفخينًأاَمآ12)مهخينييضتلهأءاظعىلإ

Pe(1.:كباب:Pe(2.:دابارتساوPe(3.:"نيدحا:eor.:"نهادحإ

Corr(4.:ءاروPe.habet(5:هكلمنمنينستسيفو

:Pe(اهرصاحوو:.Pc(8ًافقسأ:.Corr(7ًاكريرطب:.Cor(6

,Pe:مرتحي٢٥ mendoe(12عطتسيمل:Lege(111.:يفرo) Corrلصيمل:male
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ىلعًاقاثيمواًدهعُهَلاولعجل،ةدوعتقوىلاخركلا)نوكرحيالنأىلعهوقاوبأو

ةنيدملاروسىلانيبيصنلهادمعفمهنعفرصناف·ًائيشخركلانماورّيغيالنأ

ًايصحز)ًروصة}ِهيلعأاوطاحاومهتنيدميفخركلااولخداو،خركآيليًاغهرمدف

ةئسمورلاىلعرصيقسونيقرمدعبكلمومورلاكلمرصيقسوينوطنأتامو

يفكلذورهشأةعستونينسثالثرخآرصيقسوينوطناهدعبكلمولتقو.نيرهشو•

مظعشيجينيبيصنةنيدمىلإهّجوفسرفلاكلمروباسكلمنمةنسةرشععبرأ

سونايطيربصرصيقسوينوطنأكلمنمةلسلوأيفو.اهنومحيوةنيدملانعنوعنمي

ساتوبارريــصهكلمنمنيتنسيفو.تامونينسسمخماقةيمورىلعًاكريرطب

تامونينسعستماقأةيكاطناىلعًاكريرطب

دحيملوهماقملاطاملف،مهرصاحو.(68)ّمثكتوةيغيدق:لاقوينبلامهدّلق

4)دحااذهًاركسعيفنودجتله:هباحصأللاقوهيلعكلذقشةنيدملاىلإليبسلا

دقل:اهللاقف.ناينغيورمخلانابرشينيلجراودجوفاورظنف.هيفنحنامبثرتكيال

افلاناكنأكلملااهيأ:هلالاق.انعلزعمىقلامكاوارمابةيانعلاةلقاكمرهظ"

:الاق،كلذامو:لاق.كالوقتاماهحتفنأوجزافةنيدملاهذهرمأكنزحي١٠٠

حاتتفايفمكبرىلإنولهتبتفضعبيديأبمكضعبنيذخآكدونجوتنأجرخت

ملفمكتروشمىلإانيهتنادق:اهللاقءانغُهَل)ىريملاملف.كلذروباسلعف.ةنيدملا

ًارشاامياونواهتدقسانلا7)اونوكينأفاختنغ:ُهلالق.نالااكذتعافاًرثااهل6)از

دحاولجرةوعدكًاعيمجانوعديومهتُياوصلخينأمهيلعمزتنأتيأرناف،هب

ملمهنأاومعزف.ةَّيوطلاةحصوةّينلاصولخمهلأسوهباحصأروباسعمجتبكدارمتلنف٢٠

عضوُمهنمجرفناوهلفسأىلاءالعانمةنيدملا9)روصعدصناىتحنيتوعد8)نوعدي

Cor(1.:اوكّرحب...هنوقفاويPe.om(2.ؤ)Lege:اًروس

Corr(4.:اًدحا)Lege:َريملCorr(6.:"رتCorr(7:نوكي

,Corr.:روس cum Pc(9اوعدي:.Corr(8



لخدف.1)اردغةبقاعاذه:اولاقوةنيدملالهأبعّردتشاف.ُهنملوخدلالاجرلانكمي

الاومأاهيفباصاواهلهأرئاسىسومهيلتاقمنمهيلعردقنملتقةنيدملاروباس

هيلاسانلارظنيلهلاحىلعنصحلانمجرفنايذلاعضوملاكتينااماوةيثك

ةميظعؤ)ةلتقماهنملتقوىتشنئادمماشلاضرأنمحتُفهنامث·هب2)نوربتعيو

ةقوداقوةينولقحتفوةميظعةلتقممهنملتقومورلاضرألخدو،اًريثكاًيسىسو•

رصق(68)سردنسكألاهدعبكلمومورلاكلمرصيقسوينوطناتامو

نيأروباسكلمنمةنسةرشععبسيفكلذوةنسةرشعثالثةيموربمورلاىلع

ىعسُتهمأتناكوةمالسوؤدهيفهمايأيفىراصنلا4)اوناكو.سرفلاكلمريشدزا

ىلعًاكريرطبلقرهرّيصهكلمنمةنسلوأيفءاًدجىراصنللةّبحمتناكو.امام

ابابةيردنكسالاكريرطبىمسهمايأيفو0تاموةنسةرشعثالثماقأةيردنكسالا١·

يتنثاماقاةيمورىلع6)كريرطبستناريص٠هكلامنمنينسةثالثيفو05)ًدجلايأ

ماقأةكاطناىلع6)كريرطباليبابريصهكلمنمنينسنامنيفو·تاموةنسرشع

سدقملاتيبىلع77)فقسأسوسيكانريصهكلمنمنيتنسيفو.تامرنينسناك

برهوةنسةرشعيتنثاماقا

ىلعرصيقسونايميسكَمٌءدعبكلمومورلاكلمرصقسردنسكألاتامو1•

كامريشدزآنياروباسكلمنمةنسنيثالثيفكلذونينسثالثةيموربمورلا

لتقو.اليوطًازحوًاميظعءالبىراصنلاىلعراثآكلملاسونايميسكماذهو.سرفلا

قلخةفقاسالانملتقو.هتملامانصألاةدابعبسانلاذخاو8)ريثكقلخىراصنلانم

نأسدقملاتيبفقسأسوسيك"عمساملف،ةيكاطناكريرطباليبلتقو.8)ريثك

هكلمنمةيناثلاةنسلايفو.يسركلاكرتوبرهلتقدقةيكاطنأو)كريرطباليبب٢٠

يفو·تامونينسثالثماقأسوسيكأتلدبسدقملاتيبىلعًافقساسويدريص

ةنسةرشعثالثماقاةيمورىلع6)كريرطبسونايالفريصهكلمنمنينسثالث

:.ltumrepetit praecedentemsententiam 2) Corr;ارذغ:Pc.mendose(1

اوربتيوؤ)Pe.mendose:ةلتفوCorr(4.:ناكو":)Pc:ّدج

Lege(6:ًاكريرطبLege(7:ًافقسإCorr(8.:ًاريثكقلخو)Pc.:كرطب٢٥
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ناكوةردنكسالاىلعا)كريرطبسويسينويدريصهكلمنمةيناثلاةنسلايفو،لتقو

(69)روباستامهكلمنمةيناثلاةنسلايفو.تاموةنسةرشععبسماقاًابتاك

ةرشعوةنسيرحلازمرهوهوروباسنلازمره"دعبكلمو0سرفلاكلمريشدزانأ

تامورهشأ

زمرهنبامارهبسرفلاىلعكلمرصيقسونايميسقمكلمنمةثلاثلاةنسلايفو•

تامسرفلاكلممارهبكلمنمةثلاثلاةنسلايفو.رهشأةثالثونينسثالثماقأ

يفو.ةيموربمورلاىلعنينسعبرأرصيقسونادرغدعبكلامو،لتقورهشاةثالث

ةنسةرشعىدحاماقاةكاطناىلعًاكريرطبسونايالفريصهكلمنمةنسلوأ

نينسعبرأماقأسدقملاتيبىلعًافقسأسونامرجريصهكلمنمنيتنسيفو.تامو١٠

سرفلاكلمزمرهنيامارهبتامهكلمنمنينسثالثيفو0تامو

لجررهظهمايأيفو.ةنسةرشععبسسرفلاىلعمارهبنأمارهب"دعبكلمو

كلممارهبنيلامارهب"ذخفيبنُهنأمعزو.ةّيئانملانيدرهظافينامُهللاقييسراف

سرغفلجريتئامهتلاقعلوقَيَو)نّمموهباحصأنمذخونيفصنهّقشفسرفلا

ًاْسُتِهيفتسرغو،ناتسبتلعدق:لاقواوتامىتحنيسكمنيطلايفمهسوؤر١٠٠

ينممسانمقتشم3)نينانمهتلاقم4)نيلئاقلاوهيدلنيعباتلاىتشف.راجتالالدب

،مورلاكلمرصيقسونادرغتاممارهبنأماربكلمنمةثلاثلاةنسلايفو

يفو،حيسملاانديسبنمآونينسعبسةيموربمورلاىلعرصيقسبليفهدعبكلمو

·تامونينسسمخماقأسدقملاتيبىلعًافقسأسونادرغريصهكلمنمةنسلوأ

ناكيذلا(69)سدقملاتيبفقسأ6)سوسيكعجرهكلمنمنينسعبرأيفو"

هدعبماقو،سدقملاتيبفقسأسونادرغ7)تامو.ةنسسونادرغعممقافبره

ًاماف.ةنسةرشعتسوةئامُهلوتامونيئسةرشعسدقملاتيبفقساسيكلا

Corr(1.:ًاكريرطبةا)Pe.:سونايميكPe(8.:ْنَمو

Codices munc.(6نينانم:.Pe(نولئاقلاو.."نوعباتلا:.Corr(4

scribunt:مامو٢• 7) mendoseسيكرانnuncسوسيكران



كلملاىلعبلغوُهتق1)سويقادُهللاقهداَّوقنمدئاقهيلعبثوفكلملارصقسبليف

كلمنمنينسرشعيفكلذونيتنسةيموربمورلاىلعرصيقسويكذكلف

اًديهجاًدهجكلملارصيقسوكذنمىراصنلايقلفسرفلاكلممارهبنأمارهب

"قلخءادهشلانمهمايأيفدهشتساو،هترثكىصحتالاممهنملتقواًديدشًاّرشو

ىنبوسسفأةنيدمىلاةنجاطرقنمجرخمث0ةيموركريرطبسونايالفلتقوريثك•

اهلةحبذتواهلاودجسينأسانلارمأومانصألاهيفرّيصوًاميظعًالكيهاهطسويف

.سفابنصحلاىلعمهبلصوًايظعًافلخىراصنلانملتقولتقلعفيملنمو

.هتوسكىلعمهربصوسسفأءاظعدالوأنمنابلغةعبسكلملاسوكذذختاو

·سويسينويدو0سوميطرمو0سونايدو0سخلمأو"سونايميسقم:مهؤامسأهذهو

باحصاكلملاملعاف.مانصاللاودجسيملناملغةعبسلاءالؤه.انحويو،سوينوطناو١·

هعوجرنيحىلامهليبسقلطاوؤ)تعبىلاجرخمث.مهسبحيرماوبضغفمهلاحيهرابخا

لبجىلإاوجرخمث.هب4اوقّدصتمهلناكاملكنابلغلاذخاةنيدملانمكلملاجرخاملف

ناكو.فهكلايف3)اوبتخافريكفهكيفوسفإيفرشيفسواُخهللاقيميظع

مهيبسيفسانلا6)نولوقيامعمسيفةنيدملالخديوركتيمويلكيفمهنمدحاو

ليتف7مهنعلأسوكلملاسوكذ(70)مدق.مهملعيفعجريواًماعطمهليتشيو١٠٠

.9)نوتوميل8)مهيلعفهكلابايأىنبينااماف،فهكلايفلبجلايفمهنأُهل

ةصاصرهداَّوقنمدئاقذخاوتاومألاكاومانفًاًمونناسغةعبسلاىلعهللاُبصف

قودنصيفةصاصرلاريصو٠كلملاسوكذعممهتضقومهريخاهيفبتكف

فهكلاباب11)ىنبوفهكلالخادقودنصلاكرتو1o)ساحت

سونايلويورصيقسويلغ12)نيكٌمءدعبكلموكلملارصيقسويكذتامو""

مارهبنأمارهبكلُمنمةنسةرشعيتنثايفكلذوةيموربمورلاىلعنيتنسرصق

Sic(اوحبذيوؤ:Melius(2سوكذ:Pc.uti codex mosterinfra(1

:.Cor(6اوأبتخاف:.Corr(8.اوقّدصتو:Corr(ثَبَعَبِهetian Pe. ;lege

لوقيPe.mendose(7:مهنغPe(8.:فكآبابمهلعو)Corr:اوتوميل

(1o.:ىساغنم11)Pc.male:انباوCor(12.:ناكم٢٥ Pc
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نيثانماقاةيمورىلعًاكريرطبسويلينرقريصاهكلمنمةنسلوأيفو،سرفلاكلم

تامونينسنامنماقأةيكاطناىلعًاكريرطبسويرتميدريصةنسلاهذهيفو.تامو

.هكيرشكلملاسويغلتقًامويرشعةيناثبهدعبوكلملاسونايلويتامو

.ةنسةرشعسمخرصيقسونايرألاىعسيورصيق)سوتيتيلغمورلاىلعامهدعبكلمو

نمةئسلوأيفو0سرفلاكلممارهبنيلامارهبكلمنمةنسةرشععبرأيفكلذو•

يفو·تاموةنسةرشعينامثماقأةيردنكسالاىلعًاكريرطبسوميسقمريصأهكلم

هدعبريصو٠تامورهشاةينامثماقاةيمورىلعًاكريرطبسوكوأريصأةنسلاهذه

ريصهكلمنمنينسنامثيفو.تامرنينستسماقاةيمورىلعًاكريرطبسويتاتسا

سنمودريصةنسلاهذهيفو.تامونينسعستماقاةيمورىلعًاكريرطبسطك

ريصهكلمنمةنسةرشعيتنثايفو.تامونينسثالثماقاةيكاطناىلعًاكريرطب

نينسسفنيفو.تامونينسثالث(70)ماقأةيكاطناىلعًاكريرطبسواثوميت

كلملااذههلتقونينسعبسماقأسدقملاتيبىلعًافقساسردنسكألاريصهكلمنم

هكلمنمةنسةرشععبرأيفو،هكلمنمةنسرشعىدحايفكلذوةيراسيقةيدميف

عبسيفو0تاموةنسنيرشعوىدحاماقأسدقملاتيبىلعًافقسأ2)نابزرمريص

*(0/3)ةجشرأاهللاقيةبرقأيفدهاشلاه)نايربقلترصقؤ)سوتينلغكلَمنمنينس

لتاقيلُهنباجرخفمهيلعرشلاريثكىراصنلاىلعاًديدشرصيقؤ)سونيلعناكف

.ُهقعبرضفسرفلاكلممارهبنيلامارهبىلإهباوراصوسرفلا6)هورسأتسافسرفلا

ءاًديدشًاغّمغأهنباقنعبرضمارهبنأمارهبنآرصيقؤ)سونيتاغعبًساسلف

كلممارهبنأمارهبتامهكلمنمنينسسمخيفو.ىراصنلاةيذأنعفكو

.تاموروهشعبرأءاشنهاُشهللاقوًاضيأمارهبنأمارهبةدعبكلامو،سراف٢٠

.ناشاشنيأكبابنياريشدزانيلاروبسنيامارهبنيبأيسزةوخأهدعبكلامو

كلميأهكلمنمةنسةرشععبرأيفو٠تامونينسعستسرفلاىلعكلامو

\ .

\

ita elian:سونيتاغ:.Pe(نابزرمو:.Pe(سوبتيغة:.Pe(1

codex.:سونايربقPc(6.ةعبرأةيرقيف noster infra 4) Pc
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تامورهشأةسمخونينسعبسيسزنبازمرهسرفلاىلعكلمترصيقسونيتاغ

ةـــنسةيموريرصيقسويدولقهدعبثكمو·مورلاكلمرصيقسونيتلغتامو

كلمنمةنسلوأيفو0سرفلاكلمزمرهكلمنمنينسثالثيفكلذو.ةدحاو

ىكسيو0تامونينسنالمنماقأةيكاطناىلعًاكريرطبصلوبريصرصيقسويدولق

(747)بهذم1)عدتبايذلاوهو.طاسيمحلهأنمناكُهاليطاسيمسلاصلوب•

.صلوبياهمسانمقتشمنيئاقللوبهتلاقمب2)نيلئاقلاوهنيدلنيعباتلاىَّسفةيئاقلوبلا

دحاوكتوهاللانمقلخناسناحيسملاديسنأيطايسلاصلوبةلاقمتناكو

يسنالارهوجملاصلخمنوكيلينطصاةالوميرمنمنالاءادتباناو،هرهوجيفًاَم

لوقيناكو.هللانيأىسكلذلوةئيشملاوةبحملابهيفتلخةيلالاةمعنلاهتبحص

هتومدعبو،سدقلاحوربالوةملكلابنمؤيالودحاومونقاودحاورهوجهللاَّنأ١٠

هيلعاوبجواوهتلاقموهرمأيفاورظنفةيكاطنأةنيدميفًافقسأرشعةثالثعمتجا

اوفرصناوهتلاقمبلوقينماونعلونعللا

مورلاىلعرصيقسويلروأهدـعبكلمومورلاكلمرصيقسويدولقتامو

.سرفلاكلميسزنإزبرهكلُمنمنينسعبرأيفكلذو،نينسسمخةيمورب

ماقأةيمورىلعًاكريرطبسويسينويدرّيصرصيقسويلروأكلمنمةنسلوأيفو1%

ةيردنكسالاىلعًاكريرطبؤ)ناتريصهكلمنمنينسعبرأيفو.تامونينسناك

تويبلاوريماطملابنولصيةيردنكسألابىراصنلا4)اوناكو.تاموةنسةرشععستماقا

راصًاكلف.ةيردنكسالابكريرطبرهظينكيملو.مهولتقيالامورلانًماءزفًايفخ

ةديسللةسينكةيردنكسالابىنبيتحمورلايراديلزيملورهظًاكريرطبنرا

ُهلنكيملوسرفلاكلميسزنيازمرهتامهكلمنمةسماخلاةنسلايفو.ميرّكرم٢·

كنأنيملعتله:موقلا6)اهولأسف)لماحهئاسننمةأرماتناكو.هناكَملعجيدلو

لمحلاةفخعمنيميلابنجلايفنيجلاكيرحتىرأ:تلاقف.ةيراجيمأمالكبلماح

كلتنطبىلعجاتلااودقعوكلذباوحرف..اًركذنوكينأىلع(74")ٌليلدوهف

Pe(1.:عدبأة)Cor.:نولئاقلاو..نوعباتلاؤ)Pe:نورا

Melius.:ناكو;)Corr.:الماحLege(6:اهلأف٢• Pc(4



يذبيعافاو.فاتكألايذببقليذلاوهوروباسيتشفاًمالغتدلوف.)تأرمالا

لهاؤ)رورسّدتشاو.هفتكعلخكولملانمكلميرفظاذاة)ناكأةثالفاتكألا

هبسراف

ةعستسونيروقوسوطسقطةدعبكلمومورلاكلمرصق4)سويلروأتامو

ثالثيفكلذونينستسرصق3)سنورممورلاىلعامهدعبكلمو.التقورهشأ•

5)سنورمكلمنمةثلاثلاةنسلايفو.سرفلاكلمزرهنياروباسكلُمنمنينس

نمةيناثلاةنسلايفو·تامونينسسمخماقأةيمورىلعًاكريرطبسطيلفريصا

تاموةئسةرشعسمخماقاةكاطناىلعكريرطبسللروكريصهكلم

يرافُءانبأُهعمورصيقسورافهدعبكلمومورلاكلمرصق)سنورمتامو

اًدديدشناكو،زمرهنباروباسكلمنمنينسعستيفكلذونيتنس6)سونازامونو1·

نيديهشلانيوخألانايمدوامزقلتقيذلاوهوىراصنلاىلع

مورلاىلعرصيقسوناتيلكيدًادعبكامو،ءانبأ7)التقوكلملاسورافتامو

هسمزورب

تسوةنس8)نيتئامسونايتيلكويدكلمىلاسدقملاتيبلسطاطبارخنف

·ةنسنوعبسوتسو9)نيتئامسوناتيلكويدكلمىلإحيسملاانديسدلومنمو0نينس١•

نمو0ةنسنوعستوسمخوةئامسمخسونايتيلكويدكلمىلاردنكسالاكلمنمو

كامىلادوادنمو·ةنسنوسمخويلاشوةئامنامتسوناتيلكويدكلمىلالبابيبس

نمليئارساينبجورخنمو.(72)ةنسنوثالثوسمخوةئاثلثوفلاسوناتيلكويد

ىلاميهربانمو0ةنسنوعبراوىدحاوةئامعستوفلاسونايتيلكويدكلمىلإرصم

سوناًيبيلكويدىلإقلافنمو0ةنسنوعبراويناثوةئامعبراونافلاسوناتيلكويدكام٢·

فالاةثالثسوناًيتيلكويدىلانافوطلانمو.ةنسنوناقوعستوةئامعستونافلا

.Pe.om:اًرورساوكتشاو 3) Pe0(ةأرملاة:Lege(1

.PC:سونيلرواPc(3.:ىّتورمPc(6.:سونايرامون hic(4

و)Pc.recte:ناكام٢٩



!)تسوأةئامعبسوفالآةسمخسوناتيلكيدىلإمدآنمو.ةنسنورشعوةئامسخو

ةئسنوعبسو

كلمزمرهنياروباسكلمنمةنسةرشعىدحايفسوناتيلكويدكلمو

مورلاىلعكلمتسويروكلإىعسيوسونايميسقمسونيتيكويدعمكلمو.سرغلا

اباذعوة)ًاليوطًانزحوًايظعءالبىراصنلاىلعاوراثاءالؤهةنسنيرشعوىدحا•

.مهلاومأةحابتساومهلتقوىراصنلاةذآنمفصولانعُلجتةديدشةّدشوًايلا

9)فولافولااهمايأيفدهشتساو.هللاالامهددعيفخيالامىراصنلانمالتقو

سنجو،نيطسلفب3)رلتقباذعلافانصابسجرجيرام4)اوّدعو.ءادهشلانم

6)سخباوسويتنكفورطقبراموائيمرامالتقو٠ةكرذابقةنيدمنمسجرجرام

ةيردنكسألاىلعًاكريرطبسرطبريضلاامهكلمنمنينسرشعيفو0سويروقرمو١·

فيسلاباذهسرطبقنعتبرضأامهكلمنمةنسنيرشعيفو.نينسرشعماقأ

ماقإةّيمورىلعًاكريرطبسويشيتفإريصامهكلمنمةنسلوأيفو.ةيردنكسألاب

ماقاةيمورىلعكريرطبسويباغريصامهكلمنمنينسعستيفو0تامونينسناك

ةيكاطناىلعًاكريرطبسيروأريصامهكلمنمنيئسرشعيفو.تاموةنسةرشعيتنث

سنومأمريصامهكلمنمنينسسمخيفو.تاموةنسةرشعىدحاماقا(72")١٥

امهكلمنمةنسةرشعينامثيفو.تاموةنسةرشعثالثماقأسدقملاتيبىلعًافقسا

تامونينسرشعماقأسدقملاتيبىلعًافقسأسدبزريص

رخالامساواليشاامهدحامسا7)نيذيملتةيردنكسالاكريرطبسرطبلناك

هدحوبألانأ:لوقيسويرأُهللاقيرفاكلجرةيردنكسالابناكو.8)سردئسكآلا

كريرطبلاسرطبلاقف.نالانكيملذابالاناكدقو.عونصمقولخمنالاوهللا٢٠

وأ1o)هنالقتنأ(9)اورذحاف.اذهسويرأنعلحيسملاديسلانأ:هيذيملتل

؟)Cor.:ًءالتقوPe(6.:سوخاميباوCor(7.:ناذيملت

Pc.perperam(8:سردنكآلاو)Corr.:ارذحاف

(to:ءالبقت٢• Melius Pe



نميديساي:هلتلقبوثلاقوقشممونلايفحيسملاتيأرينإف.هلوق1)نالبتت

دعبو.ةسينكلايفؤ)مكعم"دولخدتنأ2)اورذحاف.سويرأ:يللاقف.كبوثقش

اكريرطبهذيملت4)اليساريصنينسسمخبةيردنكسالاكريرطبسرطبلتقنأ

4)اليسلاىلعناعتسادقسويرأناكو،تامورهشأةتسماقفةيردنكسألاىلع

.رفكلاكلذوةئيدرلاةلاقملاكلتنععجردقُهْلاَو)ُءاروأوهئاقدصابكريرطبلاه

كلملاسونيتيكويدًاّماف.ًاسيسق"ريصوةسينكلاهلخداوكريرطبلاهلاليساهلبق

ُهللاقيعضومىلإغلبذإمهبلطيفريسيوهاميف،مهلتقوىراصنلابلطيناكف

تاحاجوةظيلغةّلعيفعقوهدسجللحتفُهتقهيلعهللاٌبصف6)ةطيلد

عُمهنانسلاطقسوضرألاىلإهمحلنمطقاستيدودلاناكوهندبدودىتحةميظع

قرتحاةقالعيفعقوفسويروكلإىعسييذلاسونايميسكَماماو0تاموهكنح١·

سويتنسكماهدعبكلمو·سوسرطبتامومحفلالثمراصىتحهمسجاهنم

عستسويرالغىّمسيورخآ(78)سونايميسكَمُهعمكلموسونايميسكمنيأ

امستقاف·يسرافلازمرهنياروباسكلمنمةنسنيثالثونيتنثايفكلذو.نينس

كلمو·مورلاضرأوماشلاوقرشملاسويرالغىمسييذلاسونايمسكَمكلفكلُملا

مهيلعاراثاىراصنلاىلعةراضلاعابسلاك7)ناكو.اهموختوةيمورةنيدمسويتنسكُم1•

اوناكنيذلاكولملانمدحا"هلعفيملاموفصاوُهفصيالامءالجلاوءالبلانم

ًالجرناكو.نيطنطسقوباسطسقاهألاواموةيطنزىلعاهعمكلمو.اهلبق

اهرلاوةريزجلاةيحانىلاسطسقجرخف.ىراصنلابحممانصالاًاضغبمًاّيدًائداه

لاقيةليمجةنسحةأرماىلإاهيفرظوراخفرفكهللاقياهرلاىرقنمةيرقيفلتق

8)تآرقتمّلعتو.اهرلافقسااقيسربيديىلعترَّصنتدقتناكوةناليهاهل٢٠

ىلاسطسقعجروُهنمو)تلبحواهايإُهجَّوزفاهيبأنمسطسقاهبطخف،بتكلا

Corr(1.:البقتوأةا)Corr.:ارذحافَو)Corr.:كم"الخدت

Pc6.:ةيطبملدPc.male(77:اباكوPc(8.:ةءارق.



ةمكحملًابحمرشلاليلقًالقاعًايدو1)هجولانسحًأامالغةناليهتدلوف.ةيطنز

نيينانويلاةمكحمَّلعتواهرلابيلارتق.نيطنطسقوهو

ًاضغبمسأبلاديدشًانشخًالجرناكفسويرالغىمسملاسونايميسكَمًاّماو

الأاًركبىراصنللًاتنبعدينكيملو.ءاسنللًابحممهللتقلاريثكاًدجىراصنلل

نوحيبتسيوىراصنلاراكلاؤ)نوضتقيهباعلاة)اوناككلذكو.اهلتقواهدّسفواهذخا•

نيطنطسقربخةغلبو.اًدجةديدشةّدشيفمهعمىراصنلاةاوناكو،مهولتقومهلاومأ

ًاكلُمكلميُ-هَّنأنومجملاهباحصأ4)هوربخاو.ملعلاريثكرشلاليلقئداهمالغُهناو

ز)ةيدمأىلإبهذواهرلانمبرهفكلذبنيطنطسقملعو(78)هتقياميف،ًاميظع

وباسطسقتامليلقدعبو،كلاملا6)ياهيلاملسفسطسقيأىلإلصووةيطنز

يقو،همحلعطقتىتحةميظعًالعكلملاسونايميسكىلعهللاٌبصونيطنطسق١٠٠

و)ومحروُهلاًاممهباعلاُهنمبجعتف.8)نمبرقيدحاردقيالضرألاىلع77)حورطم

.ىراصنلالتقاًامنينباصأيذلااذهّلعل:لاقوهسفنىلإعجرف.هبّلحاممهزادعا

اومّركُيناوىراصنلانمسوبحلايفنملكاوقلطينأهلامعأعيمجىلإبتكف

كلملاىلعىراصنلا11)ىلصف.مهتالصيفكلمللاوعدينا10)مهولسيواوذؤيالو

حصالاف،ةحصلاوةوقلانمهيلعناكامملضفاىلاعجروةيفاعلاُهلهللابهوُفهلاوعدو١٩

نأ14)هلامعأعيمجىلابتك.1ؤ)ىذرلانمهيلعناكامم12)رشاىلاعجريوقو

.اولصأتسُيناوةرقالوةيدماوكيالوينارصنهتكلمميفىتيالوىراصنلااولتقي

ىلتقلاةرثكناف.ُهلءاصحاالامنايبصلاوءاسنلاولاجرلانمىراصنلانملتقف

يراحصلاورحبلايفنوَمَرْيَبَولجعلاىلعنولتحياوناك

ةرابربتلتقو.اهلهأنماموةيكذإبقةنيدميفسخيوسويجرسلتقو٢٠

Pe(0.:ًاسحة)Cor.:ناكو)Cor.:نوضتي

.Pc.om.:ةوبأ 6) Melius.Pe(8ةربخاو:.Corr(4

Cor(7.:ًاحورطمPe(8.:ةنموندينأردقيالودحاهيلابرقيال

(o.:مولأسيو11)Pe.male:اولصف Corrةمحرو:.Cor(و

Corr(12.:ّرش1ؤ)Corr.:ةءادرلانمMelius(14.:ولأع٢•
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ةكاطناىلعًاكريرطبسويلطيبريص1)سونايميسقمكلمنمنيتنسيفو.ةسيدقلا

ىلعًاكريرطبسولكرمريــصهكلمنمنينسثالثيفو0تامونينستسماقا

تامونيتنسماقاةيمور

ربخيعوهتكلممتماقتساُببشوربكالفسرفلاكلمزمرهنباروباسًاّماف

ىلالوخدلاديرأينإ:هباحصأللاقفىراصنلابلعفيامومورلاكلمسونايميسكَم•

ىتحمهدالبكلاسمومهدوجومكلملاحفرعأليدحومورلادلب(74)ضرأ

هباعلاؤ)ورّدحف.ةزربخىلعمهيلاُترصمثيتكلممىلإتفرصنايتجاحتغلباذإ

ىلالخدىتحاًركنتمقلطناو.مهنملبقيملفكلذنمهيلعنوفوختيامًةوملعاو

5)سونايميسقمل4)نيبأنأُهغلبذاكلذكوهاميفاهيفلوجيًانيحثكف.مورلاضرأ

دعبهماعطاورضحيوهيلااوعمتجينأمهنكاسموسانلاةَفَسرأدقءاباناو6)ملوأدق١0

انيف،عمجملاكلذدهشىتحلاؤسلاةئيهبًاّيهتمرياسقلطناف،فارشألاماعط

لاثمتهيفشوقن،روباسةينانمءاثابكلملا5)سونايميسقملقاذأةدئاملاىلعسلاجوه

ىلإءاثالاىهتناىتحهئاظعنمهلوحنموكلملاهبنوقسيهماّدخلعجل٠روباس

كلذلبقناكولاثمتلايفرظنفةسارفلاوموجنلايفنورظنينيذلامهناكحضعب

هبشالجرءاسلجلايفىرأينإ:لاقفسلجملايفسلاجوهوروباسهجورصبأدق1•

دحاضرألايفافروباسكلذنكيملناف7)سأكلااذهيفيذلالاثمتلاوةروصلا

ءاثالا8)هذهيفىرأينإ:لاقف.كلذامو:كلملاسونايميسكملاق.ُهنمهبهبشأ

لاقف..رمأنُعهُلأسفكلملاىلإُهَمّدقوروباسديبذخاف.اذهوهوروباسةروص

نمىأرامبكلملاسونايميسكَمباتراف،سرافلهأنمنيكسملجرانأ:روباس

ّمشاذأًاّمأ:روباسمهللاق،لاؤسلايفهيلعّدتشافهقدصيملُهنأبسحاوهلاح٢0

ُهلتقفًايظعًامجانكلمىلإمتجادقيلناكوسرافةرواسأنمانأقدصلا

دقو.كدالبيفنامألاءاجرمكبتقحلفيسفنىلعتفّرخَتَفُهلامىفصتساو

Melius.:ةربخ Pe(2سونايمدبك:.Pe(1

Corr(3.:"رّدحفCor(4.:ًابأPc(6.:سوئايميك

Pc.add(6.:ةميلوPc.male(7:ماكآCorr(8.:اذهيف٢٥



دهجلاوعوجلانميلاملاانهاهىلاتيتافةجاحلاينَتْسموةصاصخ(745)ينتباصأ

:مهللاقوملاعلا)كلذمهنفهتيلختباوثبفمهقدصدقهنأاونظوُهاوقَرف.ةقافلاو

هــيلعدتشاف0هرمأنيقيمكملعيىتحُهنماوقثوتساف"هنيعبروباساذهنأاوملعا

لاق.هرمأُهلققحينأىلعنامألاُهللعجولتقلابهدَدعاوتوسونايميسكَمكلملا

ملف.هكلميفماقملاىلعكدالبيفةقافلاودهجلاروبسرثؤينأمكلًابجع:روياس•

يفلـعجتكلملاسونايميسكمِهبرماف،روباسةثامهلفرتعاىتحُهنمكلذاولبقيـ

راسمث·ءظفحلاوءابقرلاهيلعلعجوهيلعقلطأمثرقبلادولجنمفوجاةرقبلاثك

مهنئادميفبارخلاومهلئابقيفلتقلانمرثكافسرافضرأىلإسونايميسكَم

ىتحةلاحكلتلزتملف0هجوتامثيحهبريسيُهعمروباسومهليختومهرجشرقعو

قئجانملابصفسرافلهأءاسؤراهيفنّصحتدقناكروباسيدنجىلاىهتنا10

نعساّرحلا)اولفغذاكلذكوهايوءافوخدةاعيطتسيملهناريغاهفصنمدهىتح

تناكولاثمتلايفماعطلاُهنمهيلاىقليناكيذلابابلااوقلغيملفةليلتاذروباس

زاوهألالهأنممورلاُهترسانممهلوحناكو.ديعةليلتناكةخسنيفهلناكةيل

الف،تيزاهيفقاقزمهدنعناكومهتغلفرعومهئالكوباسعسف.ريثكسان

ُهغرفافقاقزألاهذهنم7)قزآذخ:ُهللاقوىرسألاضعب6)يدفماقليللاناك١ه

ىتحباودلابيبدبديجرخِفهب8)ًاقثومناكيذلاّدقلاُلتبافكلذلعفىلع

ةوص(75)اوفرعوهمسابمهربخافساّرحلاِهبو)اوخرصفحاصفةنيدملابابنًماد

ةنيدملابابُهلاوحتف

.هحيبستوهللادمحيمهتاوصأتعفتراو،هبمهرورسدتشاةنيدملالخداملف

لهالرواسلاق،مهنارونمددممهتادقنأاونظفسئايميكباصأهتاف٢٠

10)اومزهنافمهبكلذاولعف.هزعقاوفسوقاثلاتوصتعمساذافاوّدعتسا:نصحلا

.Cort.:عطتسيمل cun Pe(كلذنمة:.Pe(1

Sicin.:ناحبصا codice; Pc(4لفغ:.Corr(3

Pc.minusً:اقوثومwم recte(8اقز.ًPc.om . ; cor(7

و)Lege:خرصف10)1مege:مزهناف



نكامأاوحابتساو·ةسيظعةلتقممهنملتقففيسلامهذخاومهيديأنيبنممورلا

ةميظعةلتقممهنملتقفمورلاضرأىلإروباسراسمث01)مهنئازخومهلاومأنممهعم

ءاووديدشعوجمرلاضرابعقوًاريثكًاّيسمهنمىسوةريثكنئادمبرخو

عوجلاوروباسبرحياولغتشاف·مهترثكنمقوملانفدنوقحلياوناكامىتحنوعاطو

ىراصنلالتقنعتوملاوءابولاو•

نملكدبعتسافهلبقكلملكنمةرّرشاناكهنافةيموركلمسويتئسكَمًاماو

·مهنايبصومهءاسنومهلاجرلتقومهلاومأبهنيناكوىراصنلاةصاخةيموريناك

هتكلمملهاناوريغببحمرشللضغبُمهناونيطنطسقكلميةيمورلهأؤ)اوعمسالف

نأيفهيلانوبلطيوُهوُلأسيةيمورلهأءاسؤرهيلابتكةمالسوردهيفُهم

ًازيحتميقبواًديدشًاغّمغأمهباتكأرقاملف.سويتسكةيدوبعنممهصلختسي١٠

نمبيلصءامسلايفراهنلاةرفضنُهرهظذاهراًركفموهانيفعنصياميرديال

·6)تيأراممتيأرأ:هباعاللاقوجرخف.بلغتاذهب:هلوحبوتكمو"يضيبكوك

هياتومدعبنمنينستسيفكلذوةينارصنلابتقولاكلذنمنمآف.معن:اولاقف

سطسق

ًابيلصلـمجو·مورلاكلمسويتنسكمةبراحلّدعتساونيطنطسقزّهجتف1•

عمساملف،ةيموركلمسويتسكديريجرخو،دنبسأرىلعهتيصو(75)اًريبك

يذلارهنلاىلعاًرسجدقعوكلذلدعتساهتبراحملىفاودقنيطنطسقنأسويتنسكم

هيلعنيطنطسقيطعأفنيطنطسقبراحنهباحصأعيجعمجرخو،ةيبورمّدق

نم7)نيقابلاعمسويتسكمبرهوةميظعةلتقمهباحصأنملتقف،رفظلاورصنلا

التماىتحهباحصألكوسويتنسكمقرغفرسجلامهبعطقنافةنيدملاديريهباحصأ٢٠

اوقفبعللاووهللاعاوناوبهذلا8)ليلاكألابةيمورلهأجرخو0ىلتقوقرغرهنلا

اًديدشًاحرفهباوحرفونيطنطسق

.Pe:مهعمُلكامناكومهنئازخومكلاومأاوحابتساو Perperam(1

Cor2:ًاّرشؤ)Lege:عمسه)Cor.:ركفمPe(5:فصنيف

Pc.add(6.:اثإLege(7:نيقابل)Corr(8.:ليلاكأب٢٥

و77;



ِّلُكبيلصلاوىراصنلانمءادهشلاداسجأنفدتنأمأةيداملالخداملف

هدرءيشةلذخأنموهعضوموهدلبىلاعجرسويتنسكمهافنوبرهناكنم

نوبرشيونولكأيوبيلصللوكلمللنودّيعيمايأةعبسةيمورلهأ1)اوماقاف.هيلع

عمجوةبضغدتشاسويرالغىّمسملاسونايميسقمربخلااذهعمساملف.نوحرفيو

جرخوّدعتساوزجتهربخيًاضيأنيطنطسقعمساملف.نيطنطسقةبراحملجرخوهباحصأه

هيدينيبنماومزهنادنبلاىلعبيلصلاسونايميسقمباحصأنيبعالق.هيلا

.نمأتسانممهنمورسأنممهنموةميظعةتممهنملتقفيسلامهذخاو

يفوقحعضومىلإعضومنمةرازتيلزيملفًابرعسونايميسقمتلفاو

مهتروشملبقيومهبحيناكنيذلانيفاّرعلاوةرحسلاوهتفآةنهكعمجل.هتنيدم

ىلعهللابصو0مهبرهظتسيفنيطنطسقيديأيفاوعقيالئلمهقانعأَبرضف١٠

رحلانمعطقتتًءزراــشحاتناكىتحدقتتهفوج(76)يًفاًرانسونايميسكم

نمىرتتوهمحلًاّرهتوضرألاىلعاتطقسوهانيعتردنوهفوجلخادهدجييذلا

3)ةتومّرشإتاموهمظَع

نيعبراوىدحايفكلذوةمالسوردهيفمورلاكلاممعيمجنيطنطسقكلمو..

نباسطسقنيأنيطنطسقوهوسرفلاكلمزرهنياروباسكلُمنمةنس1•

دهعىلعةيموريناكيذلاكلملاسويدوقنبأ4)سوكذنيإسيسرأنيأسويتنلاو

يتلاِهتخالهجّوزفسوينيكيلُهللاقُيُهمّدقوُهحيدئاقنيطنطسقناكو.نييراوحلا

يذؤيالومهزيوىراصنلامركُينأُءرماومورلاىلعًءالووةنيطنطسقىّنست

لتقتنااماومانصألاةدابعىلإعجرهتكلممىلإسوينيكيلراصاملف،مهنماًدحأ

.اًدهاشنوعبرالاو.3)ةقربنارطمويدنجلاسرودوثهمايايفدهشتساو.ىراصنلا٢٠

سوالوقيرغاُهللاقيةيطسبسبةفيلخُهلنكؤ6)ةيكودابقةيطسبسةيدمنماوناكو

ناكوءامةكربيفةارعمهحرطف6)ةكوداكةنيدمنم7)ديهشنوعبرالاوهذخاف

;.Pe.om.:ةتيمّرش corr(3ىّرقتي:Lege(2ماقاف:Lege(1

Pc(4.:سوكادPc.male(3):ةفرب
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"يفلدتسيلةريحبلاطشىلعناكمامجىلإمهنمدحاوجخو.دربلانماوتافديدشجلث

ىلإ1)مهوسرحياوناكنيذلاسرحلاسيئربيقنلارظوُهتقهيلعمكحلاطقسفهيف

اـهنمىقوءادهشلاءالؤهسوؤرىلعءامسلانمتلزندقروننماليلكانيعبرأ

كلذذخأوحيسملابنمآوةيحبلايفهسفنبىمروهباثسراحلاعقفدحاوليكلا

ةدترميملباشمهيفناكولجعلاىلعمهولمحوةكربلانماوجرخأوءوضلاليلكألا•

ُهالاهوعنفتاومألاعم(76)ةجلاىلعُهحرطتلُهَتْلمحملةفقهمأتناكَوهكرتف

ةنيدمجراخمهوجرخاوءادهشلاعمةلجعلاىلعُهتحرطفاهفتكىلعتاف.ًاّيحناك

.هلعفحبقيهيلإبتكفربخلااذهبكلملانيطنطسقعمس.رانلابمهوقرحاوةيطسبس

هبراحتركسعبنيطنطسقهيلاهَجوفنيطنطسقةبراحملجرخوًاعومجعمجوؤ)يهتنيملف

لكوةيكينولاصةنيدمىلإءافنفنيطنطسقىلإغلبو.ًاريسيذخأومزهنافةينيكلاب١٠

ملعاملف0نيطنطسقىلعًاضيأجرخيوةيكينولاصلهأنًماعومجعمجينأامف.هب

ُهقنعبرضفثعبكلذبنيطنطسق

نمةنسةرشعىتنثايفكلذوةديموقيناهللاقيةنيدميفنيطنطسقرّصنتو

هئالمجارخلالامتيبنمجرخيناودلبلكيفسئانكلانيبرمأو،هكلم

ةيمورىلعًاكريرطبسوياسوأريصهكلمنمةنسلوأيفو.سئانكللةيئاهبلمعت١•

ةيمورىلعًاكريرطب5)سدايطلمريصهكلمنمنينسعبسيفو.تامونينستسماقا

ًاكريرطبسرطسبلسريصهكلمنمةئسةرشعىدحايفو.تامونينسعبرأماقأ

يفعمجملاناكهتسائرنمنيئسعستيفو،تاموةنسنيرشعوينامثماقاةيمورىلع

ىلعًاكريرطبسوقينوليفًاضيأريصنيطنطسقكلُمنمنينسثالثيفو.ةيقينةنيدم

ًاكريرطب6)سونيلوبريصهكلمنمنينسعستيفو.تامونينسسمخماقأةيكاطنأ٢٠

تاطساريصهكلمنمةنسةرشعسمخيفو.تامونينسسمخماقاةكاطناىلع

ناكهتسائرنمنينسسمخيفو.تامونينسينامثماقاةيكاطناىلعًاكريرطب

و)Cor:ِهتنيملCor(4.:َلامPe(8.:سودايطلم

Pc(6.:سوئيلوبا76



1)فقسأنوصاريصنيطنطسقكلمنمةنسلوأيفو.(777)ةيقينةنيدميفعمجملا

سويراكَمريصهكلمنمنينسرشعيفو·تامونينسعستماقأسدقملاتيبىلع

هتسائرنمنينسرشعيفو·تاموةنسةرشععستماقأسدقملاتيبىلع1)فقسا

ًاضيأريصنيطنطسقكلمنمنينسسمخيفو·ةيقينةنيدميفعمجملاناك

كريرطبديهشلاسرطبذيملتوهوةيردنكسالاىلعًاكريرطبسردنسكألا•

ةنسةرشعتسماقأةيردنكسالاكريرطباليشقيفروهولتقيذلاةيردنكسالا

سردنسكآلاناوةيقينةنيدميفعمجملاناكهتسائرنمةنسةرشعسّمخيفو.تامو

سويرأنأ:لاقوةنعلو2)ةسينكلالوخدلانمسويرأعنمةيردنكسألاكريرطب

"ولبقتالفسويرآنعلهللانأدهشتسينألبقانللاقكريرطبلاسرطبنألنوعلم

لاقيفقسارصملعنمزرطويسةنيدمىلعناكو،ةسينكلايفمكمةولخدتالو١٠

ةيردنكسالابناكو.كريرطبلاسردنشكألاةنعلفسويرأيأرىريسويطيلُمهَل

ميظعساحتمنصهيفناكولحزمجاىلعُهتبةكلملاةرطوالكتناكمظعلكيه

روتهرهشنًمامويرشعىنثايفرصموةيردنكسألالهأ4)اوناكو.ليئاكيمىعسي

.ةيثكلاحئابذلاُهنوجتنيوًايظعاًديعَمصلاكلذلنودّيعييناثلانيرشتوهو

رسكُينأدارأةينارصنلاترهظوةيردنكسالاىلعًاكريرطبسردنسكألاراصاملف١٥

منصاذه:لاق.3)ذامهللاتحافةيردنكسالالهأهيلععنتماف.حئابذلالطيومنصلا

ُهلحئابذلاهذهتلعجوكالملاليئاكيملديعلااذهمتّيصولفةدئافالوهيفةعفنمال

كلذىلإ"وباجاف.منصلااذهنممكل6)ريخأناكوهللادنعمكلعفشتيناك

يهوليئاكيمةسينكلكيهلاىعسوًايلص(777)ُهنمحصاوّمصلاركف

ةيردنكسالاىلإةبراغملالوخدتقويفرانلاتقلأو.ةيراسيقلاىستىتلاةسينكلا٢٠

ةيردنكسالاورصمطبقلامويلاىلاو.كالملالياكيملحئابذلاوديعلاّرصو.اهوبرخو

ةريثكلاحئابذلاهيفنوحيذيوكالملاليئاكملمويلااذهيفنوديعي

ةسينكلالوخدنمسويرأةيردنكسالاكريرطبسردئسكألاعنًماملف

Lege(4:ناكَو)Pc.:نأCorr(6.:اريخ٢•



عEاو٠كريرطبلاسردنسكآلاىلعًاثيغتسمكلملانيطنطسقىلاسويرأجرخةنعلو

ُهمسارخألاو·ةيديموقنةنيدمفقسأسويناموأىمسيامهدحانافقسأسويرأعم

نأ:سويرألاقوكلملانيطنطسقىلإاوثاغتساو·اليفةنيدمفقسأسوياسوأ

لأسو.ًالظةسينكلانمينجرخاو"يلعىّدعتةيردنكسالاكريرطبسردنكألا

ةيردنكسالاىلالوسربكلملانيطنطسقهَجوف.كلملامّدقهرظانيلهصخشُينأكلملاه

حرشا:سويرألكلملانيطنطسقلاق.هرظاـنيلسويرأنيبوُهنيبعمجوهصخشف

نالاثدحأهنأمثنالاانوكيملذاناكبألانألوقأ:سويرأَلاق.كتلاقم

ةملكىعسييذلانبالاىلابالاضرفمث.قولخمثّدحُمهَّنِإالأهلةملكناكف

سدقملا(78)2)ليجتايفلاقاكاهنيباموضرألاوتاومسلاقلاخوهناكفّرمالا

امباهلقلاخلاوهناكف.ضرألاوتاومسلاىلعناطلسلكتيطعأدق:لوقيذإ10

حورنموءارذعلاميرمنمدبالفتدسجتةملكلاكلتنأمث.كلذنميطعأ

امهناالادسجوةملك4)نيينانعماذاحيسملاف.ؤ)اًدحاوًاحيسمكلذراصفسدقلا

ناقولخمًاعيمج

ةدابعكدنعانيلعبجوأامهيأًاربخا:هللاقوسردئسكألاكلذدنعُهباجاف

:سردنكسالالاق.انقلخنمةدابع:سويرألاق.انقلخيملنمةدابعوأانقلخنم١ه

بجوأًاذاقولخملانبالاةدابعف.ًاقولخمنبالاناكَوتفصولكنالاانقلخناكناف

نيالاةدابعورفكقلاخلابالاةدابعريصتلبقولخمبسيليذلابألاةدابعنم

ةلاقمرضحنمزئاسوكلملانسحتساف.حيبقلاحبقأنمكلذوًاناميإقولخملا

ماف.ةريثكلئاسممهنيبًاضيأترادو.سويرأةلاقممهدنععّنشوسردنسكألا

لوقينملكوسويرأنعلينأةيردنكسألاكريرطبسردُتسكألاكلملانيطنطسق٣٠

ةكراطبلاصخشيفكلملاهجويلبال:كلملانيطنطسقلاسردنسكألالاقف.هتلاقع

نيدلاحرشنوسويرآنعلنوٌةّيضقهيفعضو.3)ًاعمجمانلنوكيىتحةفقاسالاو

Male.:دحاو Pc(ليفالاؤ:.Pc(2نكيمل:.Melius Pc(1



ةكراطبلاعمجفنادلبلاعيمجىلإكلملانيطنطسقثعبف.ًاعيمجسانللهحضونو

ًافقسأ1)نوعبراوةيناثونيفلانيرهشوةنسدعبةيقنةيدميفعمتجافةفقاسألاو

نودنم2)نيهلاهماوحيسملاّنألوقيناكنممهنف.نايدالاوءارالانيفلتخماوناكو

ةلثمببألانمحيسملانألوقيناكنممهنمو·نييميرملانوكسيوةيناربربلامهوهللا

يكواهنمةيناثلالاصفنابىلوألاصقنتملفرانةلعشنم(78")تقلعترانةلعش•

:رمامناورهشاةعستميرمهبلبحتمللوقيناكنممهنمو.هتعيشوؤ)سويلباسةلاقم

ثيحنمتجرخواهنذأيفتلخدةملكلانألبازملايفءاملارمياكاهنطبيف

حيسملانألوقيناكنممهنمو،هعايشاونايلاةلاقميفو.اهتءاسنمدلولاجرخي

ُهالوميرمنمنالاءادتباناوهرهوجيفانمدحاوكتوهاللانمقلخناسنا

.ةئيشملاوةحلابهيفتلصوةيفلألاةمعنلاهتبحصيسنالارهوجملًاصلخمنوكيلينطصا10

ةثلثُهنومسيودحاومونقاودحاورهوجهللاّنأنولوقيو.هللانأيمسكلذلو

كريرطبيطاسبعلاصلوبةلاقميفو.سدقلاحوربالوةملكلابنونمؤيالوءامسا

ُلَرتملةــهلاةثالثمهنالوقيناكنممهنمو.نوينقيلوبلامهوهعايشاوةيكاطنا

نويقرمنأاومعزو٠هباحصاونيعللانويقرمةلاقميفو.امهنيبلدعوحلاطوحلاص

حيسملاهللأتبلوقيناكنممهنمو،حالسلاسرطباوركلاونييراوحلاسيئروه•

نيطنطسقعبسائلف.ًاتسارشعةثالثوةثالثلاةلاقمولوسلاصاوةلاقميفو

لقألااهيفمهلماقاواًرادمهلىلخاوفالتخالااذهنمبجتمهتالاقمكلملا

ةئاثلثلاءالؤهمهنمقفتاف.هعبتيفحيحصلانيدلانمعمرظنيلاورظانتينأمهرساو

.مهورظانوةفقاسالايفاب4)اورظانتفدحاويأرودحاونيدىلعًافقسأرشعةيناثلاو

نيفلتخمةفقاسالايفابًاضيأناكو.ميقتسملانيدلااورهظاومهججحمهيلعاوجفف".

سلجوًايظعو)ًاصاخًاسلجمًاقسارشعةيناثلاوةئاثلثلاكلملاعضوو.نايدالاوءارالا

مكتطّلسدق:مهللاقومهيلاُهَعفدفهبيضقوهفيسو(79)هتاخذخاومهطسويف

Pc.male(1:ناعبراوةيناغونوفلا):corr.نافلا)Corr(2,:ناكملا
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حالصونيدلاماوقهيفامماوعنصتنأمكليغبنياماهيفاوعنصتليتكلممىلعمويلا

زابدوةينارصنلانيدرهظأ:ُهَلاولاقوهفيس"وداقوكلملاىلعاوكابف.نينمؤملا

ة)اهلمعينأكلمللحلصياماهنمعئارشلاونفسلااهيفًاباتكنيعبرأُهَلاوعضوو،ُهنع

مدقملاوعمجلاسيئرناكو.اهيفامبؤ)نولمعينأةفقاساللحلصياماهنمواهبلمعيو

سويراقموةيكاطناكريرطبتاطساوةيردنكسألاكريرطبسردنسكألاهيف*

اهدحأمسانيسيسقهدنعنمةيموركريرطبسرطسبلسهجوو0سدقملاتيبفقسا

نملكلومهونعلوهباحصاوسويرأءاـفنأىلعاوقفتاف.سوبتكفرخالاورطق

.روهدلالكلبقبألانمدولومنبالانأاوتبثوةنامألااوعضوو.مهتلاقعلوقي

سونافورطمةينيطنطسقلاةنيدمىلعاورّيصو.قولخمريغبالاةعيبطنمنالاناو

دعبنوكييذلادحالاموييفىراصنلاحصفنوكينأىلعاوقفتاو،اكريرطب"

اوتّبثو.دحاوموييفىراصنلاحصفعمدوهيلاحصفنوكيالناو،دوهيلاحصف

سوميسقموسدقملاتيبفقسأسوناياغوةيردنكسألاكريرطبسويرتميدُهعضوام

رطفنوكيناو.حصفلاوموصلاباسحنمةيموركريرطبرطقوةيكاطناكريرطب

دوهيلاحصفدعبنوكييذلادحألامويوهومهحصفمويىراصنلا

ةعمجلانمموييأيفملعأنأتببحأينأببطتملاقيرطبنيلاديعسلاق"*

نعتثحفمايألاهذهتناككيفوبلصموييأيفوحيسملاعوسيانديسدلو

سمشلاسلككنمرشعىنثايفدلو(79ُ)هناتبصافنينسلاتسكعوكلذ

لواوه)رمقلايطقودحاوسمنلايطعيناكو،ربقلاسلككددعنم4)يف

نيرشعوةسدخيفحيسملاعوسيانديسدلوفءاثلثلاكهكُلواوتبسلالوألانوناك

حيسملاانديسداليمناكو.كابيكنم5)موينيرشعوةعستيفولّوألانوناكنم31موي٢٠

يفو.سمشلاسلككددعنمرشعةعبرأيفُهُتْبصأفهدامحمويًاّماوءاثلثلامويفيرشلا

يطقبو6)عبروفصنوثلثسمشلايطقبناكورمقلاسلككددعنمرشعةعست

Deest inCodicibus numerus(4اولمعي:Lege(3



فيرشلاةدامجناكو.تبسلاهبوطرهشلؤاوسيمخلايناثلانوناكلّواو1)رمقلا

هبلصموياماو0هبوطنم2)مويرشعدحأيفيناثلانوناكنممايأةتسيفءاثلثلاموي

نمرشعةعبرأيفوسمشلاسلككددعنمرشعةعستيفبيصأُهنافيبصالخلا

رهشلئاو1)رمقلايطقوفصنوةعبسسمشلايطقناكو.رمقلاسلكددع

نينثايفسيمخلامويناكدوهيلاحصفو،دحألاتاهمربرهشلّواوسيمخلاراذا•

عوسيانديسنأىلعلدف0تاهبربنمنيرشعوةتسيفوراذآنمنيرشعو

نيرشعوةثالثيفةعمجلامويبلصوسيمخلامويهذيمالتعمحصفلالكآع-أ

نيرشعوةسمخيفدحألامويماقو·تاهمربنمنيرشعوةعبسيفو.راذآنم

اماذاؤ)اوناكانلقدقاكىراصنلااماو.تاهبربنمنيرشعوةعستيفوراذآنم

اودّيعدوهيلاحضفاماذاونورطفيودغلانمًاموينيعبرأاوماصديمحلاديعاودّبع

كلذنمرشعةيناثلاوةناثلثلاءابإلاهلمهوعنفريطفلاحصفمويوهوحصفلامهعم

مهوعثمو.دوهيلاعمج"(80)دعبيذلادحألايفنييحيسملاحصفنوكينأاورساو

نييحيسملاع"نوكًيامئادلبمهلبقوأمهعمحصقلانمودوهيلاعمديعتلانم

ةفقاسألانأكلذو.ةارمافقسالل5)نوكيالنأًاضيأاوعنمو.دوهيلاحصفدعب

اذإناكُهالءاسنمهلناكرشعةيناثلاوةثالثلاعمجمىلإنييراوحلاتقوذنم1ه

مهنافةكرطبلاالخامُهنع6)ىّجتتملوُهعمتيقبةجوُزهلتناكوًاقسادحاريصا

ةجوزُهلنمًاكريرطبنوريصيًاضيأاوناكالو0ءاــسنمهلنوكيمل

ىلع77)كريرطبهلبقناكيذلاهقيفراليشاطقساُهنافسردنسكآلاًاّماو

هملعمهبرمأامفلاخوسويرألبُقهنالجانمةكرطبلاةبترنمةيردنكسالا

ديهشلاةيردنكسألاكريرطبسرطب٢٠

عستيفكلذو.مهنكامأىلإنيمّركماوفرصنافرشعةيناثلاوةئاثلثلااماو

اهدحاننسثالثكلملانيطنطسقّنَسو.كلملانيطنطسقكلملانمةنسةرشع

Deestin.:ًاموي Codicibus numerus a) Corr(1

Lege(3:اوناكفLege(4:مهمف)Sensuspostulat:نوكينأ

Corr(6.:حتتملLege(7:ًاكريرطب٢ه
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دالوأالاناويدلايفبتكُيالاةيناثلاو.اهدبعينملكلتقومانصالارثك

ةعمجلاوحصفلاةعمجسانلاا)اوميقينأةثلاثلاو،اًدارقوءارمأاونوكيوىراصنلا

نيطنطسقمّدقتو.برحاهيفنوكيالوًالامجاهيفةا)نولمعيالاهدعبىتلا

ينبيوبيلصلاوةوقلاعضومبلطينأسدقملاتيبفقسأسوراقمىلإؤ)كلملا

ىئانكلا•

بلطاوسدقملاتيبىلاريصأينأترذندقينإ:4)نيطنطسقمأةناليهتلاق

عمسدقملاتيبىلإتصخشوةريثكالاومأاهيلاعفدف.اهينباوةسدقملاعضاوملا

تيبيفناكسلادوهيلانمةناليهتعمجت·بيلصلابلطيففقسألاسويراكَم

ةرشعلانمتراتخاو.ةرشعمهنمتراتخافلجرةئام(80")ليلجلالبجوسدقملا

اوعتماف.عضولاىلعاهولدينأمهتلأسف.اذوهيُهَللاقيمهنمادحاوناكو،ةثلث١٠

مايأةعبسهيفاوماقافءامهيفسيلبجيفمهتحرطف.عضوملابملعانلسيل:اولاقو

هفّرعًءابأنأ:6)هيبحاصلاذوهيُهللاقييذلامهدحالاقف.نوقسيالونومّعطُيال

نالجرلاحاصف.كلذبءابأفّرعهّدجناو7)ةارمالاهذهانمبلطتيتلاعضاوملاهذه

.طايسلاببرضينأترمأف.اذوهيهبامهتثّدحامبةناليهثّدحتامهوجرخافٌببجلانم

·نوينارقالاوةربقملااهيفيتلاعضاوملاىلاراصىتحجرخفعضاوملافرعيُهاّرقف1•

لزانتينأةربقملاعضوملااذهيفناكنإمهللا:لاقوىلصف،ةميظعةبزعتناكو

بيطناخدُهنمجرخوعضرملالزتق،نمزأىتحناخدُهنمجرخيوعضوملااذه

.نوينارقألاوةربقملاترهظفبارتلانمعضوملافشكبةناليهترماو.نَمآَف

.حيسملاديسلابيلص9)امهيأملعنفيكفةناليهتلاقف.نابلص8)ثالثاوباصاف

هيلعلوألابيلصلاعضوف.ُهنمسيأدقةعلاديدشليلعلجرمهنمبرقلابناك٢٠

نمحارتساوةَلَعِهبسيلوضيرملاماقثلاثلاهيلععضواكلف0.1o)جيملفيناثلاو

Pe(4.:سيطنطسق)Pe.male:اًدحاوPe(6.:هبحاصل

Lege(7:ةأرملاCorr(8.:ةثالثو)Corr.:اهثلا.
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رفالغيفُهتلعجف.دوجملاهركذلعr-Hااديسبيلصوُههنأةناليهتملعف.هتلع

نيطنطسقاهنأىلإةتلمحع-انديسلًاوفدمناكاملكواهعمتلمحوبهذنم

سويراقمترماو.تفرصناونيطنطسقةسينكنوينارقألاتنبوةمايقلاةسينكتنو

كلمنمةنسنيرشعونيتنثايفكلذو0سئانكلايفلبينبينأسدقملاتيبفقسا

نورشعويناثوةئامثالثبيلصلادجونأىلاعr-*اانديسداليمنف٠نيطنطسق•

ًاكريرطبسويسانثاريصانيطنطسقكلمنم(847)ةنسنيرشعوىدحايفو.ةنس·

نمةئسنيرشعوثالثيفو.ةنسنيعبراوًاتسماقأًابتاكناكوةيردنكسالاىلع

ناكوتاموةنسةرشعىدحأماقأةيكاطناىلعكريرطبسويرالوريصهكلم

تيبىلعًافقسأسونايميسقمريصهكلمنمةنسنيرشعوعستيفو.4)يسويرأ

ثالثماقأجيهلاتقويفتفلتةنميالاهنيعتناكوًاعضاوتمالجرناكوسدقملا١٠

كريرطبسنافورطمتامهكلَمنمةنسنيرشعونيتنثايفو.تاموةنسنيرشعو

ىلعًاكريرطبسردنشكألاهدعبعضو،يسركلايفنينستالثُهلوةينيطنطسقلا

ةبحاصوةيديموقينفقسأسويباسوأءاجل0تامونينسيناـمنماقاةينيطنطسقلا

هيلاثاغتساف،كلملانيطنطسقىلاسويرأعمؤ)رشعةيناثوةئاثلثلاامهونعلناذللا

ناو.هتلاقبلوقينموسويرأنانعياهناواهنعنعللاردهيواهلبقينأّ الأسو1•

ذخاونعللااهنعردــهوكلملااهلبقف.3)رشعةينامثوةئاثلثلاةنامأىلعاهئامأ

ةناليهتهّجوو،ةينيطنطسقلاىلعًاكريرطب"ةّيصفةدـيموقنفقسأسوياسوال

ناينبواهئانبنماوغرفًاو.اهرلاةسينكتنافريثكلامُهعموداّرقلانمدئاقب

كريرطبسوياسوأىلإمّدقتفءاهسّدقينأكلملاُبحاسدقملاتيبسئانكلا

اورضحيىتحةقاسألانمةعامجعمجيوسدقملاتيبىلاريصينأةينيطنطسقلا٢·

نأةردنكسالاكريرطبسويسانثاىلإكلملانيطنطسقبتكو،عضاوملاسيدقت

ُهللاقوهتخانأىلإكلملامدقتو،فلاخيالوهلوقلبقينأاماوسيدقتلارضحي

(84)سيدقتلاىلعاوقفتااذاف،روصةنيدمبنوكيوعمجملااذهرضحينأنطاد

روعألاسونايميسكمرضحو.روصةنيدميفاوعمتجاوسدقملاتيبىلااوراص

Corr(1.:ًاّيويرأة)Corr.:ىنميلا)Corr.:رشعةينامثلاو٢٥



سويرالوأرضحوةيردنكسألاكريرطبسويسانثاًاضيأرضحو.سدقملاتيبفقسا

لجرعمجلايفناكو.سانلانمريثكقلخوةفقاسإلانمةعاجوةيكاطناكريرطب

كريرطبسوياسوأنسدف.سورإيأرنوريُهمةعامجوسوينامرأُهللاقي

ه)سوياصوأناكوةيردنكسالاكريرطبسويساثا1)لئسيلسويناموألةينيطنطسقلا"

هتلاقملوقيوهيأرىريناكدقفسويرالفلاخمُهنارهظاوكلملاىلاعجرناكناو•

هب:لاقُهنكلو.ءايشألاقلخحيسملانأ)لوقيملسويرأنأ:سويناموألاق

ءايشالاهللاقلخاغاوضرألاوءامسلاقلخاهبيذلاهللاةملُكهُتالءايشالاتقلخ

ناكهبّلكو:ليجتالايفحيسملاديسلالاقاكَو.ُهَتملكءايشألاقلختملوهتملك

:لاقو،رشبلارونيمجةايحلاوةايحلاتناكوب:لاقو.ناًكاغءيشنكيملهنودنمو

.ُهنوكاـــهأربخيملوهبتنوكءايشالانأربخأف.نّوكبملاعلاوناكملاعلايف١٠٠

هيلعاوّدعتًاثتسا4)رشعةيناثوةثالثلانكلوسويرأةلاقمتناكهذه:لاق

ًاناودعوًاملظ)هومرحو

هيلعبذكُيملسويرأامأ:لاقوةيردنكسألاكريرطبسويسانثاهيلعّدرف

نودءايشالاقلخنالانأ:لاقاغآُهْنالهوملظالوًاقسا4)رشعةيناثوةئاثلثلا

نأبجيدق.ًاقلاخاملبالانوكينأنودنيالبتقلخافلاءايشالاتناكاذافبألا1•

.قلخااذاوقلخيبالا:ليجتالايفهلوقلبيذكتكلذيفو.ًائيشاهنمقلخنوكيال

نميبحيوقلخيبالانأاكدلاقو.ينوقدصتالف(825)يلالمعلمجاملنا:لاقو

.قلخيوتيوىحيهناىلعكلذبُّلدي،هتيوءاشينمىحينبالاوكلذكهتيوءاشي

ًاقلاخنوكينأنودبءايشالاتتخاغو،قلاخبسيلةلامعزنلبيذكتاذهيفو

.تناكفلاقوهحيسملانأكشالتدكأاهنافهبتنكءايشالاناكلوقاماو،اهل٢٠

يفعجاروهافلاءايشالاتنوكبكلوقناف.ةايحلاوقلخلالعفاينا:هلوقبّلدو

6)نيلوقلااضقانتلاكلذككلذنكيملولو.ةنَّوكُمِهِبتناكفاهنَّوكُهَّللاىنبملا

Pe.male(1لسيل:legeلأسيلة)Pe.melius:سوياسوأ
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سويرباحصأنملاقنملوقامأ:لاقوسوينامرأىلعسويسانثاّدرمث

دسفيكلذناف.نيالانيوكتلاوبالاةدارالاونالاةركفءيشلاديريبالانأ

قلاخلاظحنمرفوأقلخلايفقولخملاظحراصدقفًاقولخمهدنعنالاناكنأًاضيأ

يفكلذنمًاظحرفوأاذهف.لعفيملودارأكلذولعفودارأاذهنأكلذو،هيف_

الإقلخلانملعافلكةلزنمبكلذديرياملهلعفيفنوكينأاذهنمدبالو.هلعفنم

ءيشالفاًروبجمناكنافرايتخالاوربجلايفهمكحكهمكحنوكَيَوُهنمقلاخلاديري

زئاجوباثينأزئاجوىصعينأزئاجوعيطينأزئاجلاًراتخمناكناو.لعفلايفُهَل

_عنشلالوقلانمكلذو0بقاعينأ

قولخمبُهقلخقلخاغأقلاخلاناكنأ:لاقوسوينامرأىلعسويسانثأًاضيأّدرو

جاــتحمهريغبلعافلاوهريغبلعفيقلاخلانأتمعزدقف.قلاخلاريغكشالبقولخملاف10

.صوقنمهريغىلاجاتحملاو.هبالاّلعفُهَلْمتيالنكذأهبلعفيلممتلاكلذىلا

ةيردنكسالاكريرطب1)سويسانثإضحدنأ(82)املف.اذهنعىلاعتيقلاخلاو

ىلعاوبثوواولجخواورّيـحتمهلوقنالطبرضحنملكلرهظونيفلاخملاججم

مهيديأنمةصلخف.لتقينأداكىتحهوبرضفةيردنكسألاكريرطبسويسانثا

نهدحلصافسدقملاتيبىلاراــصوسويسانثابرهو0كلملاتخأنيأنطالد١٥

نوريملانهدباهحسموسئانكلاسئدقو.ةفقاسالانمدحاروضحريغنمنوريملا

كلملابضغًوامّركمةيردنكسالاىلإكلملاةا)ُهفرصاف.ربخلابُهملعاوكلملاىلاراصو

كلذدعبراصمثًاكريرطبهحالصاىلعمدنو.ةينيطنطسقلاكريرطبؤ)سوياصوأىلع

كريرطبسويسانثااودجوفسدقملاتيبىلاروصةنيدمباوعمتجانيذلاةفقاسألا

سئانكلاديدجتلهلًاميظعاًديعاودّيف،سئانكلاساّدقومهقبسدقةردنكسالا٢٠

نيطنطسقكلُمنمةنسنيثالثيفكلذوءاوفرصناواًديدشًاحرفاوحرفو

ريضو.نوعلموهو6)نيتنس6)كريرطبُهلوةينيطنطسقلاكريرطبؤ)سوياصرأتامو

كلملانيطنطسقءافونينسعبرأماقأةينيطنطسقلاىلعهناكمًاكريرطبصلوب"دعب

Pe(1.:سويشانتاCorr(2.:هفرصفPe(3.:سويباسوأ
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لكو.اهبزوجيالوسدقملاتيبيفيدوهينكسيالنأكلملانيطنطسقرماو

ليق.ةينارصنلاتيدرهظوريثكقلخدوهيلاوممألانمرصنتف،لَتقُيرضتيملنم

ةكلملالاق.مهنيدىلعمهواورّصنتلتقلاعزفنمدوهيلانأكلملانيطنطسقل

ةاروتلايفريزنخلانا:ةينيطنطسقلاكريرطبصلوبُهللاق،كلذملعننأانلفيك

هذهُهنمنومعطيواهموحلخبطتوريزاثخلاحبذتنأرماتفُهنولكأيالدوهيلاومارح•

نيطنطسقلاق.ةيدوهيلانيدىلع(88)مقمُهنأتملعُهنملكأيملنف،ةفئاطلا

.سانللةمعطوهمحللكأننأانلزوحيفيكًفامرحمةاروتلايفريزنخلاناكنأ:كلملا

ةاروتباءاجوةاروتلايفامرئاسلطبأدقحيسملاانديسنأ:كريرطبلاصلوبُهللاقف

سيلمفلالخدياملكنأ:سدقملاهليجتايفلاقو.ليجتألاوهيذلاةديدج

ينعي)ءفنمجرخياملكناسنالاسَجُياغآ.(لوكأملكينعي)ناسنالاسّجي10

ىلإىلوألاهتلاسريفلوسرلاصلوبلوقو.ءارجميرجيامكلذريغورفكلاوهفسلا

يفبوتكمو،ةرامالكلطيهللاوماعطللنطبلاونطبللماعطلا:ةيثرقةيدملهأ

لاقغابدلجرلتقميفافايةنيدميفناكنييراوحلاسيئرسرطبنا:سيكرألا

عقوف.راهنلانمتاعاستستقويفيلصيللزنملاحطسىلإدعُصهناو.نميُسهل

ىلاغلبىتحءاملانملتدقرازإاذاو،تحتفنادقءاملاىلإرظنفتابسلاهيلع١٠

ؤ)توصعمسو.ءامسلاريطوبابذلاوعابسلاومئاوقعبرألاتاوذلكيفوضرألا

.طقذنمًادجًائيشتلكأامبراي:سرطبلاق.لككعذأّمثسرطباي:هللوقي

ثالثاذهبتوصلاءاجف.تنأُهسجنتالفهللاةرفطامّلك4)يناثتوصءاجف

.هسفننيبوهنيبايفسرطبرّيختوبجف.ءامسلاىلإعفترارازإلا)نأمث.تاّرم

لكأننأصلوبوسرطبًارمأسّدقملاهليجتايفحيسملاانديسلاقامبورظنملااذهبف٢٠

نأكلملارمأف.انللالحناويحلاعيمجنمهريغوريزنخلاف،مئاوقعبرأيذلكمحل

زئاسيفسئانكلاباوبأىلعريبصتواًراغصعطقتواهبوحلخبطتوريزانخلاحبذي

ريزنخمحلةمقلمقيةسينكلانمجرخنملكو.(88")حصفلادحاموييفهتكلمم

Corr.cum.:هيفنمCor(2.:امهيلك Pc(1
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ىلعًاطئاحكلملانيطنطسقىنبو،ريثكقلخكلذيفلتُق.لتقُياهلكأيملنمو

ماةناليهتتامو.هكلمنمةنسنيثالثيفكلذوةينيطنطسقلااهامسوةيطنزيبلا

امعيمجف.تاموةنسنيثالثونيتنثانيطنطسقكلمو.ةنسنوناقاهلونيطنطسق

نيطنطسقهمسابريبكلاىع-*دالوأةثالثفلخوةئس1)نوتسوةسمخنيطنطسقشاع

ةنيدمنيطنطسقىلوف٠سويتنطسقُءامسثلاثلاوسطسقهيبامسابءامسيئاثلاو•

ةيمورةنيدمسويتنطسقىلوو،رصموماشلاوةيكاطنأسطسقىلوو،ةينيطنطسقلا"

ىنبو،روباسقوخاهاّمسوسوسلابةنيدمىنفسرفلاكلمزمرهنباروباساماف

ةريثكاًراهنآرفحوناتسجسو2)دنسلانئادمىنبو،روباسزوريفاهامسوداوسلابةنيدم

ىلعءابجاحطقسوهرصبٌلكوهتوقتفعضربكالف،اًروسجوؤ)اًرطاقىنبو

دنهلاكلمهـيلاثعبفبيبطبلطيفلوسربدنهلاكلمىلالسراف·4)هانيع١·

بوكرلاقطاوهرصبهيلااًدتراوهبصعدتشاىتحهجلاعفسجرجُهَللاقيبيطب

يكلاوخركلاىعدتيتلاروباسةوُخهَلراتخافاهنكسيةنيدمُهلراتخينأهرمأو

تامىتحاهنكسفسوسلاةنيدم

نيأريشدزاُهنباهدعبكلمو.تاموةنس3)نيعبسونينثاروبسشاعامعيمجت

نأنيطنطسقكامنمةنسلكيفكلذوتامونينسعبرأسرفلاىلعروبس

نينسسمخسرفلاىلعةوخاروباسناروباسةدعبكلمو،مورلاكلمنيطنطسق

كامنيطنطسقنيانيطنطسق6)كلمأنمنينسسمخ(84)يفكلذورهشاةعبراو

ُهللاقُيدئاقةيموربسوينطنطسقهيخأىلعبثوهكلمنمةنسسماخيفو.مورلا

شيجيهُجوهيخالتقبنيطنطسقنيلانيطنطسقكلذبعمساملف0هلتقسويطنغم

نمًالجرةيمورىلعفلختساوهيخالتقىلعًةعباتنملكوسويطتغملتقفميظع٢·

.تامونيتسماقأةيمورىلعًاكريرطبصقرمريصهكلمنمةنسعباسيفو.هلبق

ةنسةرشعسمخماقأةيمورىلعكريرطبسويلوبريصهكلمنمنينسعستيفو

\

\
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ماقأةيمورىلعاكيرطبسويراـنيلريكهكلمنمةنسنيرشعوعبرأيفو،تامو

سدقملاتيبىلعًافقسأسلريكريصهكلمنمةنسنيرشعيفو.تامونينستس

برهونينسسمخماقأ

كلملاىلاهتلاقعلوقيناكنملكوسويرأباحصأعمتجارصعلاكلذيفو

ةيناثوةئاثلثلانأ:ُهلاولاقومهتلاقمُهلاونيزو1)مهنيدُهَلآاوُنَسحف.نيطنطسقه

مهلوقيفقحلانعاوداحوؤ)اوطخادقةيقيباوعمتجااوناكنيذلاًاقساة)رشع

كلملادارأف.ًاطخُهنافاذهلاقيالنابرمأتفبالاعمرهوجلايفقفّتمنالانأ

ثكلذلعفينأ

روننمبيلصراهنلافصنيفةلجلجلاوهونوينارقألاىلعرهظرصعلاكلذيفو

سمخلاءوضيفخُيوضةّدشنموءايزروطىلإ4)غلبيناكأ،ءامسلاىلإضرألانم10

سلريكناكو،ريغصوريبكنمسدقملاتيبةنيدميفناكنملككلذىأرو

:هللاقوكلملاىلاربخلابهتعاسنمبتكف،كلذلاًرضاحسدقملاتيبفقسا

فصنبكوك(84)نمحيسملاانديسلبيلصرهظديعسلاكلملاكيأمايألايفنا»

روننمبيلصنوينارقألاىلعرهظكرابملاكلملااهيأكمايأيفو.ءامسلايفراهنلا

هباحصاوسويرألوقلبقيالأهيلابتكو.«راهنلافصنيفسمشلارونهرونقوفي١•

ة)رشعةيناثوةئاثلثلامهتنعل7)دقرفكقحلانع6)نيدئاحمهناف)هعابتينعا

هببتكمبحرفوسللروكباتككلملالبقف،مهتلاقمبلوقينملكاونعلو.ًاقسا

سويرأةلاقم8)لبقيالنأ.رماوقحلاىلإعجروهيلا

لبابوةيكاطناوةينيطنطسقلاىلعسويرأةلاقمتبلغرصعلاكلذيفو

نمقتشمنييسويرألاهتلاقمبو)نيلئاقلاوسويرأنيدلنيعباتلااوّمسفأةيردنكسإلاو٢·

ًاكريرطبسونايربقريصنيطنطسقنانيطنطسقكلمنمةنسيناثيفو.سويرأمسا

ريضكهكلمنمةعبارلاةنسلايفو.تامونيتنسماقا1o)يسويرأناكوةيكاطناىلع

Pe(0.:ُهلمهنيدة)Cor.:رشعةينامثلاوؤ)Cor.:اوأطخأ
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نينسيناثيفو01)يسويرأناكتامونينسعبرأماقأةكاطناىلعًاكريرطبسويسالب

ناكوتامونينسسمخماقاةكاطناىلعًاكريرطبسويتاطساريصكهكلمنم

ناكوةيكاطناىلعًاكريرطبنألريصهكلمنمةئسةرشعثالثيفو.1)ىسويرا

اذامجةيدمفقسأةرويكذوأكلملاهجوف،تامونينسعستماقأًاضيأا)يبيرأ

ىلاكلملاُهقتمث.ةيكاطنابنيتسماقأوؤ)ينانمناكوةيكاطناىلعًاكريرطبهبيصف•

هكلمنمةنسنيرشعونيتنثايفو.تامونينسرشًعاكريرطباهبماقأفةينيطنطسقلا

لوأيفو.تامونينسعبرأماقأَو)ينانمناكوةيكاطناىلعًاكريرطبسويسانثاريص

هعضوميفريصوةينيطنطسقلاكريرطب(85)صلوبلاكلملاىفنهكلمنمةنس

الف·تامونينسثالثماقاؤ)ينانمناكوةينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسوياصوأ

تامونينسثالثماقاهيسركىلإ4)ءافلاناكيذلاكريرطبلاصلوبكلملادرتام10

ناكوةينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسوينوذكَمريصهكلمنمنينسرشعيفو

ةنسنيرشعوىدحايفو0تامونينسرشعماقأفةقولخمسدقلاحورنألوقي

اـهيلعهريصوةينيطنطسقلاىلاةيكاطناكريرطبسويسكذوأكلملالقنهكلمنم

ناكفةيردنكسالاورصملهأًاماف.تامونينسةرشعماقاؤ)ينانمناكو.ًاكريرطب

اهوذخاوةيردنكسالاورصمسئانكىلعاوبلغفنيينانمونييسويرأمهرثكآ1•

يفناكف·ىفتخاومهنمبرهفهولتقيلةيردنكسألاكريرطبسويسانثاىلعاوثوو

ةيردنكسألاىلعًاكريرطبسويروغيرغاريصوةنسةرشعثالثًاكريرطبتقولاكلذ

كريرطبسويسانثاعجرهتومدعبو.تاموةنسةرشعيتنثاماقاؤ)ينانمناكو

ةينيطنطسقلانمدئاقمدقنامزلاكلذيفو.نينسثالثماقاهعضومىلإةيردنكسالا

ىلاكريرطبلاسويسانثاىفنف0.1)يسويرأناكسونايريوسُهللاقيةيردنكسألاىلإ٢٠

1)يسويرأناكوةيردنكسألاىلعًاكريرطب5)جيرخرّيصوةدايرايطُهللاقيعضوم

جرخاّملف.ةينيطنطسقلاديريةيردنكسالانمدئاقلاسونايروسجرخو،نينستسماقا

هوقرحاواولتقفكريرطبلا)حيرجىلعنييكلملاةيردنكسالالهابثوةيردنكسألانم

Cor(1.:ًايسويرأة)Pe.:سويكذوأؤ)Corr.:ًابئان
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رحبلاجاهرصعلاكلذيفو0هعضومىلاكريرطبلا(85")سويسانثاعجرو،رانلاب

ةّدغسئانكوةريثكً)اعضاومةردنكسألانمقرغو

كلمو.ةنسنورشعوعبرأكلملايفُهلونيطنطسقنيأنيطنطسقكلملاتامو

ةنسنيرشعوىدحايفكلذونيتنسمورلاىلعرفاكلاكلملاسونايلويدعب

نيدب2)رفاكاذهكلملاسونايلويناكوسرفلاكلمروباسنيلأروباسكلمنم

.ؤ)ريثكقلخءادهشلانملتقومانصألاةدابعىلإسانلاّدريناداراوةينارصنلا

سللركىلع4ايسويرأمهنمناكنمسدقملاتيبلهابثوهكلمنمةنسلوأيفو

سدقملاتيبىلعًافقسأسويقارأاوريصفمهنمبرهفهولتقيلسدقملاتيبفقسا

سوناطلمريصهكلمنمةنسيناثيفو.تامونينسثالثماقأ4ايسويرأناكو

يفو.ةنسنيرشعوًاسمخماقأةميقتسملاةنامألاىلعناكو.ةيكاطناىلعًاكريرطب

ةينيطنطسقلابيناثلاعمجملاناكهتسائرنمةنسنيرشعوىدحا

ةينيطنطسقلابوكريرطبلاسويسانثاةيردنكسالابكلملااذهرصعيفناكو

رصعيفًاضيأناكو.كريرطبلاسويرانيلةيموريفوينانملاكريرطبلا.3)سويسكودوأ

فقساسويروغيرغاومورلاضرابيتلا6)ةيقودابقةيراسيقفقسأسويليسابكلملااذه

فقساسويروغيرغاعضوو.نيثباصمهلكوزايزاتةنيدملاهذهلهأناكو07)وزايزات

ج-أاودجفدلوج-*أةرميملاءادتبايفلوقيوحيسملاانديسداليميف8)رميموزايزات

اولبقو(86)وروأاوأزهمهيلعتأرقاملفاوعفراضرالاىلعجحلااولبقتسا.ءاملانم

كتهي8)رميمًاضيأ11)سويروغيرغأعضومامحلاديعناكاملف"ُهنم1o)اوكحضي

يوسيأًاضيأو»:ِهئادتبايفلوقييذلارميملاوهو.هيفمهحضفونيئباصلانيدِهيف

نكسبهارلَّوأوهونوطنأابنأرفاكلاسونايلويرصعيفناكو.«ًاّرسًاضياوانا"٠

لوأوهوماشلابنويرالياابناناكو،نابهرلاعجوتارايدلاىنبورصمةيؤريف

Corr(1.:عضاومةف)"Cor.:اًرفاكو)Cor.:اريكاًفلخ

sedوزايزانCor(8.:اًرميم infra:اوزايزان:.Pe(7
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.ةريثكا)ًاعضاومىنبوتارايدلاىنبو.اهيفنابهرلاعمجوندرألاةيرينكسبهار

اًدعتساف،هوزغديريسرفلاكلمةا)روبسنيالآروباسنأرفاكلاكلملاسونايلويغلبو

ذخأينأدارأناكاموهتينوهنيدةءادروهبهذمرشنفهيلاجرخورفاكلاسونايلوي

برحلايفهتقوسرفلاكلمروباسنإروباسهبرفظمث.مانصألاةدابعنمهبسانلا

ةميظعةلتقمهباحصأنملتقو•

4)ءادحيوهسلجميف3)سلاجناُكهنأةكذابقةيراسيقفقسأسويليسابركذو

بجعفديهشلاةروصهيفريملفحوللاىلإرظنف5)ديهشلاسويروقرسأةروصهيفحول

ةرحلافرطيفوحوللاىلإديهشلاةروصتداعىتحةءاسالانكيملو.كلذنم

سويليساببُجترثكف·مدلابهيشسويروقرعروكذملاديهشلادييفىتلاةروصملا

يفبرحلايفلتقزفاكلاسونايلوينأُهغلبىتحًاّيحتميهوكلذنمفقسالا١٠

ىراصنلاضغبةّدشلهلتقيذلاديهشلاسويروقرمنأسويليسابملعف.ةعاسلاكلت

مانصألاةدابعنمهيلعمزعناكامو

ةدحاوةنسمورلاىلع6)سونايويهدعبكلمرفاكلاكلملاسونايلويلتقًالف

.سرفلاكلمروباس(86)نباروباسكلمنمةنسنيرشعوىدحايفكلذو

جرختيجراخهيلعجرخت.ىراصنلانيدنع7زئادةنامألانسحكلملاسونايريناكو١٠٠

مورلاىلعسويطلاوهدعبكلمو08)سراُدهللاقيعضوميفقيرطلايفتافهتاقيل

كامروباسنأروباسكلمنمةنسنيرشعوعبرأيفكلذوةنسةرشعيتنثا

يلاـمنماقاةيمرىلعًاكريرطبسويسمادريصهكلمنمنينسثالثيفو.سرفلا

تاموةنسنيرشعو

عبرأيفو·ةينيطنطسقلايفيناثلاعمجملاناكهتسائرنمةنسةرشععبسيفو"

و)ينانمناكوةينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسويلقوميدريصسويطنلاوكلملانمنينس

Cor(1.:عضاومة)Pe.om.ؤ)Lege:ًاسلاج
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تيبىلعًافقسأ4)سينراريصهكلمنمةنسلوأيفو.تاموةنسةرشعىدحاماق

سويرالياريصهكلمنمنينسعبسيفو.تامونينسسمخماقأ2)يناثمناكسدقملا

عجرهتومدعبو·تامونينسعبرأماقاؤ)يسويرأناكوسدقملاتيبىلعًافقسا

تسماقاهعضومىلإنييسويرألانمبرهناكيذلاسدقملاتيبفقسأسلريك

ةنسنوثالثوثلثًاقساسلريكماقأامعيمجف.تاموةنسةرشعه

لهأاماوةينيطنطسقلابيناثلاعمجملاناكهتسائرنمةنسنيرشعوعبسيفو

.ىختساومهنمبرهفةوادتيلًاضيأكريرطبلاسويسانثاىلعاوبثوفةردنكسألا

عمتجارهشاةسمخدعبو0ؤ)يسويرأناكوةيردنكسالاىلعًاكريرطبسوكرآاوريصو

كريرطبلاسويكسكولاوثعلفةيكلملاىراصنلانمةعاجمهعموةقاسالانمةعاج

ًاكريرطبُهلناكفتامنأىلإماقفهعضومىلإكريرطبلاسويسانثاعجرو.ةوقتو١٠

(87")ةنسنوعبراوتس

ةيردنكسألاىلعًاكريرطبسرطبريصسويطلاوكامنمنينسناـمنيفو

ثالثماقف"يفملاسوكلاوّدرمث،مهنمبرهفهولتيلسورأباحصأهيلعبثوف

هعضومىلاكريرطبلاسرطباوُدو،مهنمبرهفهولتيلةيكلملاهيلعبثوفنينس

شويجِيهيلإجرخفبرغملايفيجراخسويطنلاوىلعجرخو،تامونينستسماقف1•

نينسثالثمورلاىلعسيلوةوخاهدعبكلمو.برحلايفكلملاسويطلاولتق

سرفلاكلمروباسنيبأروباسكلمنمةنسنيثالثوتسيفكلذو

لداجيسرودوأثُهللاقيلجرةردنكسالابناكمورلاكلمسيلورصعيفو

نيعللاسويرأباحصأ4)هوذخأفسويرأباحصأىلعّدريوةيكلملاةلاقمنعلتاقو

هلاصوأتعطقتىتحءارحصلايفاهورجوليخلالجرأيفهولعجوهيدياوُّدشف7.

ىلعًاكريرطبسواثوميثريصمورلاكلمسيلوكلمنمنيتسيفو·دهشتساو

نينسعبسماقاهلبقناكيذلاةيردنكسالاكريرطبسرطبوخاوهو.ةردنكسالا

تامو

Pe(1.:سيسنرأةرCor.:ًاّيلاثم)Lege:ًاسويرا



سواثوميثىنبوةينيطنطسقلابيناثلاعمجملاناكهتسائرنمنينستسيفو

نم2)ريثكقلخّدرو.ةدع1)ًاسيواونوةريثكسئانكةيردنكسالابكريرطبلا

ريصمورلاكلمسيلاوكلانمنينسثالثيفو.ةيكلملاةلاقمىلإسويرأةلاقم

،يقونيرهشماقأةيكملانيدىلعناكو،ةينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسويرغرأ

يبسكريبدتمزلينأةرماووزيزنفقساسويروغيرغصخشفكلملاسيلوهجوو•

تامونينسعبرأهريديسويروغيرغماقاف0ةينيطنطسقلا

(87")سيلوىلعجرخو0سيدقلاسويميثفادلومورلاكلمسيلورصعيفو

عضوميفةثكاَمْيأاهنيببرحلاناكفهشويجبهيلاجرخفبرغملايفيجراخ

هوقرحافسيلوبونايردأةيحانيفةيرقىلااجتلاورمورلاكلمسيلومزهناف·ًاقارتُهللاقُي

رانلابةيرقلاووه١•

تافنينسثالثمورلاىلعسونايتارغةعموؤ)سوناينتنلاوهنباهدعبثكمو

فالتخامورلانيبعقوفكملاؤ)سونايتالاوتامةريسيمايأبهدعبو،كلملاسوناًيتارغ

.ريبكلاكلملاسونيتنلاودالوأنمدحاوانيلعكلمي:موقلاق،ةكلمملايفريثك

.ةينارصنلانيدنعلتاقينوكيوهلاحىضزلجرالاانيلعكلميال:موقلاقو

باحصاونييسويرألاةلاقممهيلعبلغو.مهتالاقمترثكوىراصنلاءارآتفلتخاو1•

ذاةينيطنطسقلاىلعنكيملو0كلمالبرهشأةتسنيبرطضماوماقاو04)سوينودقم

ىسكريديناكيذلاوزيزأفقسأ3)سويروغيرغاتومدعبنالاكريرطبكاذ

َنِمفتساىلإدّرقلاوءارزولا6)اوعمتجاف،كريرطريغىسركلاىتقةينيطنطسقلا

كا9)ايضردق:اولاق.الضافاًرْيَخَناَكَو)سرُكُهَلَلاقةينيطنطسقلاةقاسأ

"ةّيصوهلاحىضرتالجرو)رتخاف.كيلارايتخالااًريصوانيلعهبمكحتاملكو٢0

اندالباوزغينأمهريغوسرفلانمانفخكلمالبانيقبنأًاّنألًاكلمانيلع

Cor(1.:سيواونوة)Corr.:ًاريثكًاقلخ
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انأنأ:فتسالامهللاق.اوكلهفانفالتخاةّدشواـنئاراةكلامنوكتف

هبىضريالومكضعبهبىضرينأنَمآملًاكلممكيلع1)تقوالجرمكلترتخا

نافمكيلعُهضرعأًايأرتيأردقينكلو.ة)لتقوبرحمكيبعقيفأضعبلا

:فتسالامهللاق.وهامو:ُهلاولاقف،مكلويلحلصأوهفكلذىلإّمجأ

رضحيىتحسانلانمدحاىقيالاةينيطنطسقلا(88)ةنيدميفحلاصلاحيصي•

َو)لسنوسّدقندغلانمو.هلكليللاةالصلاميقنفةسينكلاىلإسمشلابيغمدنع

.انيلعءانكلمانل"راتخانف.ًاكلمانلراتخينأحيسملاعوسيانديسوانهلا

كلذباوضرف

سويسوذرأثامهدحامساناقداصتمنافيعضناريقفنالجرةينيطنطسقلابناكو

.ًافوسليفًاميكحناكَوسوليفواثهمسارتخالاو.ةنسنوثالثُهلناكو4)حسوكناكوأ١*

ةادغلابةينيطنطسقلانمناجرخيمويلكيفًاعيمجانكو،ةنسنورشعوسمُخهلناكو

·نيكاسملاىلعهنمثفصنبناقدصتيوهاغيوامهسوؤرىلعهتالمحيونابطحف

لكفرصنيليللاالااهنيبقرفينكيملو،اهلحلصياموًاماعطهبنايرتشييفئابلاو

ىلاسوليفوشركمويلاكلذيف.امهمسرىلعنادوعيمثهلزنمىلإاهنمدحاو

هبتّرصًاسلف0.5)نابطحيوناجرخيلهموننمهتيوهميقيلريكرَحَسبسويسوذوث١•

ىتحاًدجةيجعاهيأرايؤريفةعاسلاتنكيخااي:ُهللاقسويسوذوثهيلاجرخ

:سوليفواث6)لاق.بطحلانمةبستكأامالأيدنعسيلوًايكسمتنكذا

حيسملاانديس8)ةئيشمبالاوكايؤر"يلعصق.ايؤرلاريسفتةفرعميدنع77)نأ

ًائيشاهرسفينملمرغتجاتحتالوكلاهرتفا٢·

توصلاكلذلُتهبتنافًاميظعًاتوصتعمسذامئادانأانيب:سويسوذويثلاق

تجرخفةينيطنطسقلاىلاتفاوسرفلازركاسعنأ:يسفنيفتلق0ًاءزج

Pc.recte(0:ُهُتْمَقأو.ع)Pe:لتقلاوكيببرحلاريصفضعبيفكضعبعقيف
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تفويجضمىلإتعجرفًاّسح(88)تحالواًدحأتيأرافقيرطلاىلإًاعرسم

3)باودواًرقوًاشغوًاشاكةءولمماًدجه)ةميظعةعساو)ةرحصيفيناكتيأرف

ًارابكًاطوقأرداناوًاَمظعاًراجشاوناويحلانمعونوسنجلكنماًروطوًاقابسو

الااهيفنيكسمينفًائيشحبقلااذهنميلتيل:يسفنيفتلق.4)ةيثكاًدج

ًاعارذنيسمخرادقمُهوطلجريلإلبقأذاحرسقلاوراجشالاوناويحلاىلإرظنأ•

ةعبرأفيسلايفو.نادُحهَلفيسىنميلاهدييفوزربألابهذلالثمعمليًءدسجو

ينمونديُهتيأرًاللف.بهذنمسرتلاشلاهدييفوبهذلالثمعملتمتاوخ

ٌبحتيذلااموفختال:يللاقوينمقويديبذخاف.يهجوىلعتطقسوتعزف

لك:يللاق،حقليلقالإًائيشاهنمبحأاميديساي:تلقف"ءارحصلاهذهنم

ُهتعبتف.ينعبتا:يللاقمث.كئاطلسيفوكلوهفنالانمءارحصلاهذهيفىرتام١٠

راجتالاويلنودجسيرويطلاوباودلاورقبلاومنغلاوشابكلاتيأرذأُهعميشمااناف

ًاعزفاهنمتعزفيهجويف5)زرتتناكفعابسلاامأف.يلدجستواهسوؤرئطأطت

ناكو.كدييفامهكسمافسرتلاوفيسلااذهذخأعزفتال:يللاق.اًديدش

عبسلاترظًاللفءاهتكموُهنماهتذخأفمتاوخأعبرأهيفونيّدحوذفيسلا

رحبلاىلايلىضممث0يلاودـجسوضرألاىلعاوّرخيدييفسرتلاوفيسلاىلا

ءايإينسبلاودومعلاذخاو8)لجرلاهديَدفرحبلانمجرخءوضنماًدومجتيأرف

طاحادقوءولءوللالثمناكلوالابكوكلاف.بكاوكةثالثدومعلاكلذمسقناف

بكوكو(89)يذاخفاىلايلطاحادقوو)دجربزلالثمناكرخالاويردصىلإيل

ىلإينّدرويديذخامث·يدقىلإيلطاحادقرمحالاتوقايلالثمناكثلاثلا

ىلإترظنفينيع"تعفرف.ءامسلاىلإكينيععفرأ:يللاقوةريبكلاءارحصلاكلت٢0

ةيحانىلا11)ينباجمث0يسأرىلعطقسفنيمسقمسقنا1o)دقوقربلالثمريبك

\
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ينلخدُأهْلامث.ةرمثمريغراجشأكوشلاطسويفوتباثريثككوشاذافءارحصلانم

ءامنيعولّمحاهطسويفاذاوةميخلافوجيفترظنفةنسحةميظعةميخىلإ

ءاملاكلذعمءامسلاىلإدعصورانلابيهللثملمحلاكلذراصفنيللالثمضيا

ةعفدفعارذضرعيفعارذُهوطًاحاتفملجرلادييفا)تيأرفةبيخلانمْتجرخف

لاق.حاتفملااذهوفيسلاوسرتلالـمحأعيطتسأفيكيديساي:هلتلقيلا•

تناوينمينعًافقكتيأرف:حاتملاةف)عفدأنملاًركفتمتيقف.ترأاذهيل

ينعباغوحاتفملاكيلاتعفدف0.كسأرىلعةمامجونسحضيبأءادربلمتشم

نوكيوقيرطلاضرعذخادًقاطئاحانفداصفانلزنمديزتناواناتيضف.لجرلا

ذاكلذكنحتافيف.طئاحلااذهزوجتاـثلًايهتيفيك:تلقف،عارذيتئامُهلوط

كحيصلتهتنافًازجوطئاحلاىرف،قربلاكءاملانملزندقاءوضتيأر١٠

كلرتفااذاو.راـثحلاكلملاتنافكايؤرتقدصناف:سويليفواثُهللاقف

نوحلاصلاسانلامهفَمغلاوشابكلاو.ايندلايفةريبكلاءارحصلاًاّمأ،كايؤر

ةنيدملكمهرويطلاو·نوينانويلامهباودلاو،ايندلايفنونئاكلانوحلاطلاو

.ككلميفكلنودجسيمهلكءالؤهو.داّوقلاوءارزولامهراجشالاو،ةيرقو

بتكلاوةاروتلاوهفؤ)نيدّدحُهليذلافيسلاو.كلملاءادعا(89)مهعابسلاو1•

حمقلارداكألاوليجنالاةعبرألامجفيسلايفيتلامتاوخلاةعبرألاو.ةثيدحلاوةقيتعلا

كيلعتراصهللاةمحروهفُهتسبليذلاءوضلادومعلاو.ككلميفلاومألاةرثك

مساباهتسبليتلاةيدومعملايفكيلعتراصيتلا4)بكاوكةثلاثلاو،كمايأيفرمثتو

جاتوهفكسأرىلعءامسلانملزنيذلابكوكلاو.سدقلاحورلاونبالاوبألا

راجشالوكوشلاو.ككلميفو)نيدلوكلنوكينيسقمسقأُهُتيأراكو.ككلم٣٠

•ةسينكلايف*ةميخلاو.حيسملاانديسبنونمؤيالنيذلاممألامهةرمثمريغلا

.ةيدومعملاوهنيلالثميذلاءاملاو،نارقلاوهةيحلاطسويفهتيأريذلالبحلاو

دعصينارقلاكلذكءامسلاىلإدعصءاملاعمرانلابيهللثكلمحلاتيأراكو

Pe.male(1:تيرف_ةف)Pe.male:عقدإؤ)Corr,:ناًدح

Corr(4.:بكاوكآةثالثلا)Cor.:نادلو٢•



كناو،كلبقنمًاسيئرةسينكلاىلعيتلاةتيطعأٌناطلسحاتفملاو.ءاملاىلا

يفنوكييذلاودهلاوةمالسلاوهطئاحلاو.ًاكريرطبينريصتيأحاتفملاينتطعأ

تنأنوكتوًاكلمانأنوكأنًأاَماف.ترسفاميخأايمعن:سويسوذوأُهللاقف

ًالافءالعىلإجرختاب:نكلواًدبأنوكَي)نأنكميالاماذهفًاكريرطب•

:اهلاولاقف.مويلااذهام:سانلاالأسفةسينكلاىلانيبهاذسانلاىلإارظناجرخ

ًاكلمانلهللاهراتخينمرظنلةسينكلاىلإبهذن

كايؤرلعلةسينكلاىلاسانلاعمانب2)يضمأ:سويسوذوثلاسوليفواثلاق

باًيثأانيلعنأ:سوليفواثاسويسوذويثلاقاًيصوةسينكلاىلإالخداملف،قدصت

سانلاغرفتوسدقلاغرفاملف،نوكيامىزانلعلسانلاَرخآفقنلفوزناقاخةخسو10

:نوحيصيونيتعاسهيلانورظنيسانلاوروننمليلكاهفيفمظع(90)ريطاذاف

نملمحتسويسوذراثسأرىلعرونلاهاليلكألاعضوىتحريطلالبقف،«محرأبراي»

رّيصو.كلملابايثةسبلأوةخسولاناقخلابايثلافقسالاُهنععتوحبذملاىلإهتعاس

يفقدصيالوهوكلملاليخنممسرفىلعلمحَوِهيلعكرابوكلملاجاتهسأرىلع

اوفرصناوكلملاراديفيأطالبلاراديفهولخدأىتحهلوحداّوقلاوءارزولاوهسفن١ه

كلذوةنسةرشععبسريبكلاسويسوذوثىّمسيومورلاىلعسويسوذوثكاف

داَّوقلاوءارزولاّنأمث،سرفلاكلمروباسناروباسكلُمنمةنسنيعبراونيتنثايف

3)مهيلعتبلغوتدسفدقسانلاةلاقمنا:هلاولاقوكلملاسويسوذويثىلااوعمتجا

اهحضوتوةينارصنلاةنامأنع77)بدتواذهيفرظنتف6)سوينودقموسويرأةلاقم

نيداوحضويواذهيفاورظنيواوعمتجينأةفقاسألاوةكراطبلاعيمجىلإبتكتو70

ىلاوةيردنكسالاكرطبسويسواثوميثىلاكلملاسويسوذويثبتكف·ةينارصنلا

تيبفقسأسلريكىلاوةيموركريرطبسويسامادىلاوةيكاطناكريرطبسويتالم

ةنامأيفاورظنيلةينيطنطسقلاةنيدمىلإمهتفقاسأعماوصخشينأسدقملا

Pc(3.:اهيلعPc(6.:سوينوذقموCorr(7.:بذتو٢•



امةينيطنطسقلاىلامهتقاساعمةكراطبلاصخشف.سانللانإ)اهنوحضويوةينارصنلا

كلملاسويسوذويثىلإبتكهناالا،صخشيملهنافةيموركريرطبسويسمادالخ

ًافقسأنوسمخوةئامةينيطنطسقلايفعمتجاو.اهحضوأواهحرشوةحيحصلاةنامألاب

ةكاطناكريرطبسويتالموةيردنكسالاكريرطبسواثوميثةعامجلايفمدقملاناكو

سويسمادباتككلملاسويسوذويثمهيلاعفدف،سدقملاتيبفقسأسلريكوه

امىلعاوفقووهوحضواو2)هررق·اهحضواوةنامألاهيفبتكيذلاةيموركريرطب

ةنامألايفبتك

سيلسدقلا(90)حورنأ:هتلاقمتناكَوسوينوذكَمةلاقميفاورظنمث

سدقلاحورسيل:ةيردنكسألاكريرطبسواثوميثلاقف.عونصمقولخمنكلوهلاب

سدقلاحورنأانلقاذاف.هتايحريغ4)ءيشهللاحورسيلو،هللاحورريغىنعمبؤ)ادعأ١٠·

ةايحنأانلقدقفقولخمهللاحورنأانلقاذاو.قولخمهللاحورنأانلقدقفقولخم

دقفيحريغُهنأانمعزاذاو.يجريُغهنأانمعزدقفةقولخمهتايحنأانلقاذاو.ةقولخم

وههونعلفسوينوذقمنعلىلعاوقفتاو.نعللاهيلعبجوهبرفكنمو.وبًارفك

فقسأ5)سويلاباسااونعلوهتلاقمبنولوقيوهدعباوناكنيذلاةكراطبلااونعلوهعايشاو

اونعلو،دحاوهجوسدقلاحورلاونيالاوبالانألوقيناُكهنأل.هعاــيشاوهيول١٥

حورنأ6)اوتبثو0لقعالبحيسملاانديسدسجنألوقيناكهنالهعايشاوسويرانيلوبأ

ةدحاوةعيبطودحاورهوجنيالاوبالاةعيبطنمقحهلاقولخمريغقلاخسدقلا

يفاوعمتجانيذلاًاقسا8)رشعةيناـغوةئاثلثلا7)اهوعضوىتلاةنامالايفاودازو

دوج-نبالاوبالاعموهيذلابالانمقثبنملايبحملاُبلاسدقلاحوربو»و)ةيقُي

حوربواهوعضويتلاةنامالايفاولاقاغآ8)رشعةيناثوةثالثلانأكلذو.«دّجميوُهل٢.

io)ةثلثوهوجوةثالثويناقأةثالثسدقلاحورونيالاوبالانا6)اوتبثو.طقفسدقلا

Corr(7.:اهعضوCorr(8.:رثعةينامثلاوPc.r(9:ةيقيب



دحاوهلاميناقأةثالثيفدحاونايكةدحويفتيلثتوثيلثتيفةيدحوصاوخ

ةقطانةقع.سفنبحيسملاًادـيسدسجنأ1)اوتبثو.ةدحاوةعيبطدحاورهوج

·ةينيطنطسقلاىلعًاكريرطب2)سويروطقُفهللاقكلملاناوعأنماًدحاواورّيصو

ةيردنكسالاكريرطبو،يناثلاةينيطنطسقلاكريرطبو.لوألاةيموركريرطباوبترو

ةثال(94")ًاكريرطبسدقملاتيبفقسااورّيصو،عبارلاةيكاطناكريرطبو.ثلاثلاه

ًاًسماخ"وبكرفكريرطبسدقملاتيبىلعكلذلبقنكيملو.ًاثتساناكنإ

اوفرصناو

ةيقينةنيدميفاوعمتجانيذلاؤ)فقسارشعةيناثوةثالثلالوألاعمجملاناف

اونعوةينيطنطسقلايفاوعمتجانيذلا،ه)ًافقسأنوسمخوةئاملايناثلاعمجملااذهىلإ

ةيردنكسألاكريرطبسواثوميثقلطاو·ةنسنوسمخويناـمنهعايشاوسوينوذكم١٠

ةينانملالجانمةديسلادايعالايفمحللالكأنابهرلاوةفقاسالاوةكراطبلل

مهيلعلطيًلاَيِناثمةفقاسألاوةكراطبلانمناكنمفرعيل6)نوقدصلابنيياكملا

نوكيالوةحيذلانوريالةيئانلانال،مهسوماشّلحيومهنيدمحللالكألجأنم

.ةينانممهتفقاساورصمةئراطمرثكآناكو.ةتبلاتاناويحلانًمائيشالومحللا

اَمف.ةديسلادايعالايفمحللامهنابهرومهتقاساوةيسكذوثرالاةكراطبلكف١ه

هوماقاوكمسلامغالدباولكفمحتااولكأيملفمهنابهرومهتقاسوةناثملاةنراطم

.رفاكلافلاخملاينامنامزيفناكءيشلااذهو.اناويحكا-لانكذأمحللاماقم

ىلإمهنابهرومهتقاسو6)نييسكذوثرألاةكراطبعجرهتعيشوينامكاًهاّملف

ةّيدّيسلادايعألايفمحللالكآنماوعنتماو،لَّوألامهبهذم

لكآةيردنكسألاكريرطبسواثوميثقلطيمل:ببطتملاقيرطبنيبأديعسلاق٢0

هناكَمنوضرعتي)نوقدصلابنييآثكملاةينانملانأىلعةديسلادايعألايفمغا

رتخاتفنصو.ةحيبذوهسيلكمسلاوةحيبذلامحنالكبدصقامنالب.كمسلاب

Pc(1.:اوتبثاوPc(2•:سويروطوقيف

Cor(3:ًافقسأرشعةينامثلاوةئامثالثلCor(4.:نيسمخلاوةئاملا

Cor(8:نيقيدصلابنيتكأCor(6.:نوّيكذوثرالا٢•



لكآنمنوعنتميوةحبذوهسيلذاكمسلانولكأينوككسلامهللاقيةيئانملانم

اوماقأنيذلاةا)نوقدصلابنييناًنكملاةيئاملاًاضيأ؛)اوأطخأدقةحيذنكذامكلا

نملكىلعةرورضبجوومحللالكآدقحيسملاانديسنالمحللاناكَمكمسلا

يفاًدحاوًامويولوحيسملاانديسبءادتقامحللالكآ(94")ةينارصنلانيدبناد

ةينانملابهذمضقنسانلاعيمجدنعاوتبثيوكشلامهسفنانعاوليزيل.ةنسلا•

غيدلجرلتقميفافايةنيدميفناكسرطبنأبوتكَمسيكسالايفو.لوذرملا

نمتاعاستستقويفيلصيلرادلاحطسىلاسرطبدعصف،نميسُهللاقي

نملرتدقرازإاذاو.تحتفنادقءامسلاىلارظنفماــفتابُسِهيلععقوف.راهنلا

بابدلاوعابسلاوضرألاىلعمئاوقعبرأيذلكنمهيفضرألاىلاغلبىتحءامسلا

امبرايال:سرطبلاق،ّلكوحبذاف:سرطباي:لوقيًاتوصعمسو،ءامسلاريطو١·

التنأهللا:رطامّلك:هليناثتوصءانب.طقًاخسوالووأًاجتاًئيشتدكأ

اذهدكأفءاملاىلإعفترارازألانأمث.تارمثالثاذهبتوصلاءالجل.ُهسجنت

نأبجينمو.نيدلاناكراو5)نويراوحلاءاسؤردحانكذأسرطبنملوقلا

.ناويحلاعيمجليلحتيفوةحيبذلالكآيفحيسملاانديسلعفامُهنملبقوُهنعذخوي

نعوحيسملاًادــيسبهذمنع6)برغومحللالكاكرتنملكةمهتلاتقحلو١•

ةعيرشلًافلاخمًاثدنعةحيذلالكأيالنملكراصو3)نويراوحلاضيئرسرطب

ةريسلايوذوةفقاسالاوةكراطبلاالخامةيئاملابهذمل7)يك''اضموةينارصنلا

ًايركفوًاتنعتلبًارختمحللالكآاوكرتيملءالؤهنال,ةينابهرلا

ةينانملاو.ةينانماوناكمهرثكآنالءاملاب8)مجءايشأنولسغيالاوراصًاضيأمورلاو

نمتقولااذهىلإهيلعمهامىلعو)اويقبنامزلامهبلاطالفءاملابلسغلانوريال٢٠

ءاملادربةدشومهدالبدربةدشلءاملابلسغلااوكرتاغآموقلاقو.ءاملابلسغلاكرت

Lege(0:أطخأدقCorr.e:نيقيدصلابنيتكأPe.male(9:ًابجي

Lege.:نييراوحلاPe(6.:بزعو cum Pe(5ناث:.Cor(4

Pe.male(7:اياضمو;corr.:ًاهاضروPe.male(8:مهايشا



هدربةدشلهوسميالودرابلاءاملاباوقحتسينأةَّصاخءاتشلايفمهلًاّيالُهئاو.اهيف

نوكًاسلاف.نوقدصلامهنمو،نوكسلامهنمانلقفانقبساك1)نيفنصةيئانملاو

نولكأيالهلكرهدلانوموصينوقيدصلاو.ةمولعمًامايأرهشلكيفنوموصي(92)

ىرديفكمسلالكأاوكرتينأاوفاخنوقدصلاة)اورّصنتالف.ضرألاُهبنتامالآ

عمؤ)نويراوحنوةديسلاوداليملااوماصو0ًاَمايصمهسفنألاورّيصف،نولتقيفمهبه

مايأ4)اوعطقيلااذهباودارأامنإو.كمسلالكآماوصالاهذهيفاوكرتونييسكذوثرالا

املف.مهبىردُيالىتحالاكمسلالكأماوصألاهذهيفاوكرتيملوموصلابةنسلا

مهلتراصو5)نيينوراملاونييبوقعيلاونييروطسلاكلذىلعمهعبتنامزلامهبلاط

يفكمسلالكأاوكرتوهيلعمهوعباتفةيكلملامورلاضعبكلذنسحتسامث.ةّنس

الومهنسنمسيلكلذومالسالاضرايف6)نيميقملاةصاخوةروكذملاماوصالاهذه١٠٠

ينءانيفيرشلانيمويلايفكمسلالكأنوكرتياــغلاةيكلملامورلانالمهضئارفنم

يفوداليملالبقُهنوموصييذلاينومارابلا8مويوةنسلارادم7)عمةعمجلاوءاعبرألا

اهيفنولكأيالونيمويلانيذهنوموصيمهنافًاضيأمسحلالبقيذلاينومارابلاموي

نأةيكلملامورلانمبحأنفريبكلاموصلالثكنيمويلانيذهنوبحيمهنالًاكح

عنميواهيفكمسلالكأيو1o)ماوصاةثالثلاهذهموصيفو)نويراوغوداليمللموصي١٥

ءاعبرألاموصينأبحانمكلذك.طقفةعمجلاوءاعبرألا11)نيموييفهلكانم

كلذسيلُهال.ًاكحلكأيالوةعساتلاموصينأً الفاهلكةنسلايفةعمجلاو

يفالاكمسلالكأماوصألاكلتيفكرتيوموصينأدحألسيلو12)بجاو

ينومارابلا11)نيموييفوًاضيأريبكلاموصلايفو.لوقلاقبساكةعمجلاوءاعبرألا

ةديسلامايصيفنوكرتيةيكلملامورلاضعبوميمحلاوداليملالبقاه13)نيذلا٢·

Lege.:نييراوحلا cum Pe(رصنتؤ:Lege(نافنصة:.Melius Pe(1

4)Pc٠:اوضقيلPc.recte(5:نوينوراملاونويبوقملاونويروطسنلا

Pc(6.:نوميقملاPc(7.:ىلعPc(8.:موييفو

Pc.recte(9:نييراوحللوةديسللوCorr(10.:ماوصالا

Pe.recte(11:يويCorr(12.:ًابجاوPc.male(13:ناذللا٢٥



1ُ)هَلمكرتيفامواباسرامسيدقلاَّنُكْيأنمهودّلقتكلذوكمسلالكآ

ةضيرفلاضقنوةفيرشلافلاخدقو."ىطختوهفاذهريغلقنف،ًاطخ

قيدصسوليفواثًاَماف٠سوليفواثوسويسوذوثربخنمهيفانكامىلاعجرنلف

ىلإمويلكيفريسيناكو،هيلاةب)لصيملهبابةنسمقاف(925)كلملاسويسوذوث

ةنوعفادياوناكوكلملاىلإةقُرهَلاولصوينأمهنمبلطيوباجحلالأسيفكلملاباب•

:لوقيًاتوصعمسذايلصيكلملاسويسوذوثؤ)انييفةنسدعبف0ةنوعنميو

ْنَمكيديساي:سويسوذويثلاقف·سوليفواثكقيفروكبحاصتيسنسويسوذويثاي

كلذكًاكلمكّرصامكفءارحصلايفكعمتنكيذلالجرلاانأ:ُهللاقف.تنا

فقًواللفسوليفواثبلطيفهتءاسنمسويسوذويثهجوف،اكريرطبسوليفواثبيصأ

تبهذوكتيسنينأيخأايينقّدص:سويسوذراثكلملاُهللاق،هيلعمّلسهيدينيب١·

مونلايفُهتيأريذلالجرلاكلذيندازذايصأاناوسمألابناكىتحيبلقنع

لكيللوقيًالجرمئانلاىريالفتيأرةحرابلاينإ:سوليفواثُهللاق،كبينكذو

اهيلعلخدذا4)ناثدحتياهانيبف.ًاكريرطبكريصأكلذككلمسويسودوثترّيص

كريرطبلاسواثوميتنأاوركذواومّدقةيردنكسالالهانا:كلملللاقبجحل

نمًاكريرطبسوليفواثلكلملاريصفًاكريرطبُهوريصيلجربلطيفمهوتامدق١•

سوليفواثلصواملو.تاموةنسنيرشعوينامثماقأفةيردنكسالاىلاهبهجووهتعاس

ماخرنمةميظعةطالبةيردنكسالابناكواهبيتلامانصألارشكةيردنكسالاىلا

تاطيثةثالثلاهذهركفنَمكاهلوحبوتكمو999تطيثةثالثبوتكَماهيلع

ًاّماو.هللاوهوسواثىهفاطيثلّوأًاّمأاهرسفأانأ:سوليفواثلاق،اهتحتامذخا

عفرو،كريرطبلاسوليفواثيفطبثثلاثلااّمأو،كلملاسويسوذرأيفاطشيناث٢٠

بتكف.كلذبُهملعيكلملاسويسوذوثىلإبتكًفاميظعالاماهتحتباصافةطالبلا

(98")مساىلعةميظعةسينككريرطبلاسوليفويثىنبف0سئانكلاملابرنل.هيلا

اـهنمةيردنكسالابةريثكسئانكىنبو.بهذلاباهلكاهبهذوكلملاسويسوذوث

انحويرامةسينكوميزكرمةسينك

)Pe.:ءايأة)Pe:لصتيملةنسوبايو)Corr:انيبPe.male(4:ناثدحاهاميف٢•



ـ\و•ـ

ريغصلاىتسوسويداكرأريبكلاىّمسفنادلوكلملاسويسوذوثلدلوو

ًاميكحًالجربلطيةيمورىلإهجوف.اهملعينماهلبلطربكأملف،سويرانوي

)ءانبأملعيناكوهيلاهباوهَجَوفيناسرأىعسيًافوسليفةيمورااوباصافهدالوأملعيل

:لاقوكلذركناف.سولجهدالوأوهدالوأملعيةمئاقيناسرأىلاًامويرظتف.كلملا

كلملارمأف.كلملااهيأكدالوأمّلعأنأبجياذكه:يناسرألاق.اذهلعفتمل•

سويداقرأيناسرأبرضاهتجاحميلعتلانماذخآالف٠هيدينيبؤ)مهفقويوسلجينأ"

دارأاناوهسفنيفكلذسويداقرأ4)ُهلآدـنخل٠هدلجيفرثالاىتحاًديدشابرض

برضلاملأنوكيسانلانم%)دحابرضوهيادعبكلماذاىتحهبرضبيئاسرأ

ةركذتهدنع

اوبرهاوناكنيذلاةيتفلاترهظريبكلاسويسوذوثكملانمنينسنامثيفو"

لوطىلعةاعرلانأكلذو·سسفأةنيدمبفهكلايفاوفتخاوكلملاسوكذنم

فهكلابابىلعينبملابوطلاعلقباوعلوتفهكلاكلذباوزاجاذإاوناكنامزلا

اولاق.ةدحاوةليل6)اًماَينمهنأاومهوتةيتفلاهبتنااملف.بابلاكًاحوتفمراصىتح

و)يضمأ:ماعطلامهليرتشيناكيذلامهبحاصل

كلذركنأمدهلاوناينبلاىلإرظنوفهكلابابىلاجرخاملف،كلملاسوكذربخنع"*

to)ًاريبكًابيلصاهبابىلعىأرفسفأةنيدمبابىلاىهتنانأىلإىضموضهنف

هينيعحسميلبقفمئازينأ(98")بسحا:لاقوهسفنيفكلذركنافءابوصنم

.ًازّيحتميقبفًائيش12)ىريملفُهفريًامنًائيشىريلـه11)لامشونيميرظنيو

ةنيدميفتسيلةنيدملاهذه1ؤ)ّلعلوأقرطلاتأطخأىلعل:هسفنيفلاق

رظالف.اًرخوبذخأيلزبخلاىلإهعمناكمهردعفدةيداملالخداملف،سفأ"

".Pe.om.:اًدحأCor(6.:ميف ) Cor(4

;.Pe.om.:يرتشاو،ضماCor(8.:ًاماعطو)Cor.:صقتساو corr(7

(fo:الامشًوانيمي12)Corr.:ريمل Pe.om. 11) Corr

1ؤ)Pc.ٌ:للملو٢٥



كلملاسوكذةروصهيلعمهردُهعموبوعرمرعذركنتملجرىلإزابخلا

.ُهُلكَيملفمهردلااذهكلنيأنم:ُهللاقفاًركباصأُهنامهوتوكلذركنا

اوضف·1)باوجمهيلعّدريملفُهوُلكفريثكقلخهيلاعمتجاوسانلابحاصف

ةوددهتو.ُهملكَيملفقيرطبلاةملكوسرطيثنأُهمساةنيدملاسيئرقيرطبلاىلإهب

كملا:ُهللاقوُهُفْوخف.ملكتيملفُهملكوةنيدملافقسأسقرمهيلاءاجل.ملكتيملف•

اغاوملكتيملف.كانلتقالاومهردلااذهكلنيأنمانللوقتوملكتتملنا

يفبُهنأمهوتيناكهناليُحهناوكلملاسوكذنمةفاخممالكلانمعنميناك

نأ:ُهلاولاقف.كلملاسوكذنياف:ة)مهللاقبرضلاُهّلأاملفهوبرضف.شيعي

كلملاوةينارصنلانيذهرهظدقوةريثككولم"دعبكاموتامدقكلملاسوكذ

فهكلاىلإُهعماوضموهربخيمهربخاوةبعرنكسف،ريبكلاسويسودواثوهفمويلا١·

ةبوتكملاوصاصرلاةفيحصلاهفوجيفوساحنلاقودنصلااوباصاوهباعلاىلااورظنف

.كلملاسوكادقرطبؤ)سودتاهبتكيتلاكلملاسوكذنممهربخومهتّصقاهيف

ىلإراصوديربلابكرف،مهريخي"نوملعيكلملاسويسودوثىلااوبتكومهبجعترثكف

يف(94)مهلالخدمايأةثالثبكلذدعبومهمالكومهيلارظفسسفأةنيدم

كلذيفاونفديناوُهـنماوجرخيالنأماف.اوحيتتدقمهدجوففهكلا1•

يفةنسلكيفاًديعمهل4)اودّيعيومهنامسابىّمستةسينكمهيلعىنبو٠فهكلا

ةينيطنطسقلاىلاكلملاسويسوذويثفرصناو.مويلاكلذلثم

تقولاىلإهيفاوماوفهكلاىلإكلملاسوكذنمةيتفلا3)برهتقونف

.ةنس6)نيعبسونينثاوةئاثلثمهتداهشةصقيفانأرقامىلعاوتاموهيفاورهظيذلا

ةيمورىلعًاكريرطب7)نقينرسريصريبكلاسويسوذويثكلمنمةنسةرشعثلثيفو٢·

سويراــطقنتامهكلمنمةنسةرشععبسيفو.تاموةنسةرشعيتنثاماقا

بهذلُاماثحويدعبرّيصوةنسةرشعتًساكريرطبُهلناكوةينيطنطسقلاكريرطب

يفو.يفنلايفتامويثورهشأةتسونينسسمخماقاةينيطنطسقلاىلعًاكريرطب

Corr(1:ًاباوجCor(2.:مهللاق.%)Pe.:شودتCor(4.:نوديعيو

Pc(8.:برهيذلاCorr(6.:نوعبسوناتنثاوPe(7.:نقييرس٢٩



.تامونينستسماقأةكاطناىلعًاكريرطبسونايالفريصهكلمنمنينستس

رشعماقاةيكاطناىلعًاكريرطبسويروفربريصهكلمنمةنسةرشعيتنثايفو

ماقأسدقملاتيبىلعًاكريرطبانحويريصأهكلمنمنينسنامثيفو.تامونينس

·صربقفقسأسوينافيبأكلملاسويسوذويثرصعيفناكو.تاموةنسةرشعتس

ميرّكرمربقاهيفيتلاةينامسجلاةسينكسدقملاتيبيفكلملاسويسوذويثًاضيأىنبوه

تيبسئانكاوبرخوسدقملاتيبىلإهيفاوجرخيذلاتقولايفسرفلااهترتخاو

تقولااذهىلإًابارختيقوسدقملا

نيبأسرفلاكلمروباستامكلملاسويسوذويثكلمنمنينسرشعيفو

ناكف(94)ةــئسةرشعىدحاسرفلاكلمروباسنيلامارهبهدعبكلمو.روباس

هدعبكلموكلملاسويسوذويثتامو٠تامو1)ةمالسورودهيفسويسوذوأثكلم10

ةرشعثالثةينيطنطسقلايفمورلاىلعسويداكرأكلف.سويروناوسويداكرأءانبأ

نينسعبسيفكلذوةنسةرشعىدحاةيمورةنيدمىلعسويرولاهوخاكلمو،ةنس

ًاممهلتقيلهمّلعميناسرألكلملاسويداكرأبلطفسرفلاكلمروباسنيلامارهبكلمنم

بهرتوةيردنكسألاىلابرهفيناسرأكلذبملعف02)ضيغلانمهيلعهسفنيفناك

سويداكالدلاو٠طيقسألاىكسيناكوطورتدنعبيهيداويفيذلاريدلايف1•

برهُمْلاُهلليقهنباملعيلهملعميناسرآنعلأسف،سويسودراكراكسفَو)اًدلوكلملا

ىرادويناسرأعنتماف،هسفنىلعهنّمأوهفلخهجرف،طيتسالاريديفبهرتورصمىلا

ىلاراصف.ًاعكهلمحيفثعبينأفاخيناسرأنأمث.ُهنعفرصناىتحلوسرلا

نيئسثالثاهبماقأف.ارطاهللاقيةيرقءاذحي4)مطقملالبجيفنكلورصمديعص

طيتسالاريديفوالفًاهركهصخشيرخالوسربهجوكلملاسويداكرأنأمث.تامو٢٠

كلملاهجوف،كلملاملعاولوسرلاعجرف4)مطقبلالبجيفيفوتدقيناسرأنُأهلليق

اًريبيناسرأربقىلعاينبأفيضمأ:ُهَللقيالامهدّوزوسيسأرُطهللاقيبهاري

Pe0(1:مالسوةا)Cor.:ظيفلاؤ)Corr.:”َدلو

sedمطقبلا)Cor.:ناًافيضمأ infra:مطقملا.Pe(4



وهواًريديناسراربقىلعىنبورصمىلاسويسارطمدق.يناسرأمسابريدلاىعسيو

مويلاىلاريصقلاريدىمسيو1)مطقبلالبجيف

.طـيقسالااونكسواوبهرتفدالوأةثالثفلخوتامدقفقسارصمبناكو

ضعبىلعًافقسا(95)هريصفمهنم2)دحاوةيردنكسألاكريرطبسوليفواثذخاف

سوليفواث4)نومدخياوناكو.ُهلذيمالتةسمامشؤ)مهفصنيرخالاورصمنئادم•

طيقسالاىلااعجرينأنامالغلا5)ادارأنينسثالثدعبو.ةيردنكسألاكريرطب

ثالثنابرقلانماهمرحافهنذإريغنماجرخفةيردنكسألاكريرطبسوليفواث6)مهعتف

ةيردنكسألاكريرطبسوليفواىلابتكينأهنالأسيبهذلانانحويىلإاجرخفنينس

ًاباتك8)مهعمبهذلاُمانحويبتكفنارقلامهلقلطينأهيف7)ةلأسيًاباتك

ىلإاعجرف.لعفيملفاهنعىضرينأهيُفهُلأسيةيردنكسالاكريرطبسوليفراكىلا١·

نيبوةيردنكسالاكريرطبسوليفواثنيبعقوف.ابرقتينأاـمهرمأفبهذلُامانحوي

سجسبهذلُامانحوي

لاملاريثكسطستكوثىمسيلجرمورلاكلمسويداكرأرصعيفناكو

.هلامبهنوكلملاُءافنفكلملاّمشورتكهناكلملادنعهيلعاودهشوموقو)دودحمل

اذهنإ:تلأسفهنسحلُهتهتشافمركلاكلذبةكلملاةيسكوأتّرفمكهتأرمالنكؤ1•

يلناكوليهتشأتنك:تلاقف.كلملاهافنيذلالجرلاةجوزلُهنااهلليقف.مركلا

مدقًءاطيًاَملكنأدكؤملامكحيفنإ:ءارزولاضعباهللاق.ِهيفهّزنتأتنكف

بهذلاانحويىلإ:هتأرمالاتثاغتساف،مركلاتذخااذهتعمسًاللف.ةلوفكم

ملفاهمالكلعفتملفهتبحاصىلإمركلاّدرتنأاهرمأيةكلملاىلاانحويلسراف

باخاةجوزلبزأباصأامكيصينأيرذحا:اهللاقوهللاباهفّرخو،11)هبيجت٢"

انحويفرصنافءاـهطالبنمانحويدرطُينأترماو،ُهنملبقتملفليئارساكلم

Recte.:دارأCor(6.:اميف Pc(%،نامدقياناكو:.Corr(4
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يفباوبالا1)اوقلغينأةسينكلالخدتلةكلملاتءاجاذاهتسماشرماوًابزح

ةبضغمةكلملاتفرصناو(95").كلذاولعفاههجو

.كلملادنُعهلجئاوحءاضقيفةينيطنطسقلايفصربقفقسأسوينافيباناكو

نعةوفنافُهلسيلامب"يلعىدعتدقوقحملفلاخمانحويّنأ:ُهلتلاقوةكلملاُهتعدف

.ءانيقالوعجرنافءانبتتسانيلوقتكناكنأ:سوينافيإاهللاق.يسركلا•

ّنأمث.اهتدابعبسانلاتذخاومانصألالكيهتحتفالاوهوقنتملنا:ُهلتلاق

هدنعاودهشيوكلملاىلعاولخدينأةسمامشلاوةفقاسالانمةعامجتفلكةكلملا

ةفقاسالا:2)اوناكفنوضغأبُهلنوهراكةنيدملالهأناوةعيرشلافلاخُمهَّللاانحويىلع

نأكلملاسويداكرأرمأف،ةكلملامهلتلاقاماولعف.هيلعةثكلاانحوينودسحي

صربقفقسأسوينافيباىلابهذلُامانحويبتكف.يسركلانعانحويىفني١·

نسحيالاميفتلقويلعتعاوينافنايفؤ)تكرتشاسوينافيباايكنا:ُهللوقي

باوجلاسوينافياهيلعّدرف..ايندلاقرافتىتحكتدمغلبتالكنأملعأكب

يدهجكنعتعفاددقوليمجلكالاكيفتملكتامانحوياي:هللاقو

امىريرضاحلاوينملبقيملفكـنعهوركملاةلازاىلعتصرحوينكَمآامسح

الكنأملعأ.ةوقالوُهلعأالامىلإينبنكنالكنكلو.بئاغلاىريال

ديريجرخفسونافياًافف.ايدلاقانتىتحويلاتيتأيذلاكداقلاغلبت

4)تامبهذلاناانحويامو0مويفصنباهيلاهلوصولبقبكرملايفتافصربق

ةميظعةفجرةينيطنطسقلايفتناكف·هيلاىفنيذلاعضوملاىلاهلوصولبق

لجانمهلكاذّهَنأ:كلملا(96)لاقفرطموقعاوصوقربوديدشدعرو

كلذو،اهبنفديوةينيطنطسقلاىلإهدسجلتحينأرمأف،بهذلاانحويانيقنأ٢٠

دنعُهتدتةأرمانألبهذلاُمانحوييساغاوسويداكرأكلمنمنينستسيف

\

\

كريرطبرخآانحويهدعبريصو.بهذلاُميسف٠بهذلاُمايانحوياي:تلاقفهتوم

ىلعًاكريرطبسوياصوأهدعبريص"مث·تامونيتنسماقاةينيطنطسقلاىلع

ةينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسويدانجاًاضيأهدعبريصو.تاموةنسماقاةينيطنطسقلا

Pe.male(1:اوفقية)Corr:ناكفلوضفبمؤ)Pe.:تكرشأCorr(4.:تاق٢٥



سمخماقأةينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسوقطا"دعبريصو.تامونينسثالثماقأ

نينسنامثيفو.سويداكرأكلمنمةنسةرشعيتنثايفكلذو·تاموةئسةرشع

ىدحايفو،تامونينسثالثماقةيمورىلعًاكريرطبساطسناريطهكلمنم

ةنسةرشعسمخماقأةيمورىلعًاكريرطبسويطكوأريصهكلمنمةنسةرشع

يتنثاماقأسدقملاتيبىلعًاكريرطبسيواربريصهكلمنمنينسنامنيفو.تامو•

ةيكاطناىلعًاكريرطباونيلوبريصهكلمنمنيئسسمخيفو.تاموةثسةرشع

ةيكاطناىلعًاكريرطباورغأريصهكلمنمنينسعستيفو.تامونينسعبرأماقأ

تامونينسسمخماقأ

نيادرجدزيكلممورلاكلمنيسويداكرأكلميأهكلمنمنينسعبرأيفو

كريرطبسليفواثىنبوةنسنيرشعوىدحاسرفلاىلع1)مثألاُهللاقُيمارهب١٠

تامو.مورلاكلمةا)سويداكرأمساىلعةميظعةسينكةردنكسالابةيردنكسالا

سويسوذويثُهبا"دعبكلمو،ةنسةرشعثالثكلملايفُهومورلاكلمسويداكأ

ىدحايفكلذوةنسنيعبرأونيتنثا(96)مورلاىلعريغصلاسويسوذويثىعسيو

"ءزغهكلمنمنينسعستيفو.سرفلاكلممارهينأدرجدزيكلمنمةنسةرشع

لكمزهناوريثكلتقؤ)مهنيبعقوو.ديدشلاتقؤ)مهنيبايفناكومارهينيأدرجدزي١•

ًاكريرطبسوميسوزرغصأهكلمنمةنسةرشعثلثيفو٠هبحاصنعاهنمدحاو

ةيمورىلعًاكريرطب4)سويتاموتويهدعبريـصو.تاموةدحاوةنسماقاةيمورىلع

رشعماقأةيمورىلعًاكريرطبسويتيساكهدعبريصو.تامونينسثالثماق

تامونيتس

يفو·سسفايفروطسنىلعثلاثلاعمجملاناكهتسائرنمنينسسمخيفو.٢٠

ىلعًاكريرطبسللريكريصتريغصلاسويسوذوأكلميأهكلمنمةنسلكلا

هتسائرنمةنسنيرشعوىدحايفو.تاموةنسنيثالثوثالثماقاةيردنكسالا

ريصبريغصلاسويسوذويثكلمنمةتسلوأيفو·روطسنىلعثلاثلاعمجملاناك

Pe.male(1:ْميالاةا)Pe.:سويذاكرأؤ)Corr.:امهنيب
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1)سطودربًءدعبريصو.تامونينسعبرأماقأةيكاطناىلعًاكريرطبسردنسكألا

ةيكاطناىلعًاكريرطبانحويدعبريصو،تامونينستسماقةيكاطناىلعًاكريرطب

ثلاثلاعمجملاناكهتسائرنمةنسةرشعىدحايفو.تاموةنسةرشععبسماقا

ًاكريرطبسويالفريضريغصلاسويسوذوثكمنمنينسعبسيفو،روطسنىلع

ناكهتسائرنمةئسةرشععبرأيفو.تاموةنسنيثالثويلاغماقأسدقملاتيبىلع•

يفعبارلاعمجملاناكهتسائرنمةنسنيثالثوعبسيفو·روطسنىلعثلاثلاعمجملا"

سروقسويدىلعةينوديقلخ

ىلعًاكريرطبهنسيسريصريغصلاسويسوذويثكلمنمةنسةرشععبرأيفو

ىلعًاكريرطبسويروطسن.هدعبريصو0تامونينسثالثماقاةينيطنطسقلا

نأ(97")لوقيروطسنناكو.ينونعلونيرهشونينسعبرأماقاةينيطنطسقلا١·

يذلاهلالاامهدحاناــنبأناككلذناوةقيقحلابهلالاةدلاوتسيلءارذعلاميرم

ناسنالااذهناو.ميرمنمدولوموهيذلاناسنارخألاو·بالانمدولوموه

ةقيقحلابسيلهللاناوهلاُهللاقو.نالاعمدحتمةبحلابحيسملاُهنالوقييذلا

سلريكغلبف.ءايبنالادحاكاهسفنةماركلاونيمسالاقافتاو،ةبهوملابنكلو

هتلاقمُ)هلحقوأهـيلابتكوكلذركنافروطسنلوقةيردنكسالاكريرطب1•

ملفةريثكلئاسراهنيبترجل،قحلاىلإعوجرلاُهُلأسيوهيلعوهامداسفُهّرعو

كريرطبانحويىلإةردنكسالاكريرطبسللريكبتكف،هتلاقمنعنوطسنعجري

ىلإعوجرلاةلأسيواهداسفوهتلاقمحبقُهفّرعيوروطسنىلابتكُينأُهلأسيةكاطنا

اوعمتجاقحلاىلإعجريملُو)وهأنأروطسنىلاةيكاطناكريرطبانحويبتكف،قحلا

ءامجوهّيغيف4)داتف.هلوقنعروطسنعجريملفةّدعلئاسرامهنيبترجو،هونعلو٢٠

ةليةيردنكسالاكريرطبسلريكىلإةيكاطنأكريرطبانحويبتكف،هيأرءوسو

ىلاوةيموركريرطبسوئيتسلاكىلإسلريكبتكف،هيأرءوسىلعميقمروطسننا

.Pe.om(9وياعركأوًالعفحبقو:.Pe(سطوذربة:.Pe(!
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ةيدمىلإاوعمتجينأةيكاطنأكريرطبانحويىلاوسدقملاتيبكريرطبسويالفوب

هوفنوهونعلوُهنماوأربتالاوعجروهناف،روطسنةلاقميفاورظنيلسفا

و)عمجملااذهيفمدقملاناكوةا)ًاقسأنيتئامسسفأةنيدم1)يفعمتجاف

تيبكريرطبسويالفوبوةيموركريرطبسونيتسلكوةيردنكسألاكريرطبسللريك

سللريكرظتنيملرضحيملومهنعرخأتًالفرضحينأانحويمهدعوو.سدقملا•

روطسنىلإثعبوةفقاسالانمرضحنمعمج(97")ُهنكلةيردنكسالاكريرطب

ثالثهيلاثعبف،مهعمروضحلانمروطسنعنتمافسفايفناكمهعمرضحينا

ر)ةوقلاوةونعف.نعللاهيلعاوبجوأفهتلاقميفاورظرضحيملو4)رخآًاملف،تاّرم

نيتعيبطبفورعمناسناوقحهلاحيسملاناو6)هللاةدلاوءارذعلاميرمنأاوتّبثو

وهداحتإلانألوقيناكاغآروطسننالةبحملافالخوهاذهو.مونفألايفدحوتم١·

.نيتيطبًاموقأنوكينأوهامنإفميقتسملاداحتالاًاّماونيهجوملاقافتا

هروضحلبقةونعلدقمهدجواملفةيكاطنأكريرطبانحويمدقروطسناونعلالف

ةفقاسالاعمجورطسنعمبَّصعتو.الطابهومتعلوروطسنمتملظ:لاقوبضغ

فقسأنميسعطقوةيردنكسألاكريرطبسللريكعطقةعماوناكنيذلا

اوجرخورورشمهنيبعقوانحويعينصحقسلريكباحصأ7)اوأراملف·سسفأ"*

لزيملف،سجسمهنيبناكفنيبزحنويقرشملاوسللريكباحصأراصوسفأنم

ميرمناباهيف"ةفيحصنويقرشملابتكفمهنيبحلصأىتحكلملاسويسوذوث

ةعيبطلايفهيبأعموهيذلاحيسملاعوسيانبرواـنملاتداوءارذعلاةسيدقلا

.دـحاومونقاودحاوهجوونيتعيبطباوّرقأو0ةعيبطلايفتوسانلايفسانلاعمو

سلريكىلإصمحنارطمصوبعمةفيحصلاباوهَجوروطسنىلعنعللا8)اوذّفو"·

مهبواجواهيفامىلعمهقفاوواهأرقوةفيحصلاو)سلركلبقف،ةيردنكسألاكريرطب

سلريكقافتاناكاذهىلعف.مكنيعيفيتلامكتنامأىلعيتامأنأمهباتكىلع

Pe.male(1:يهة)Cor:فقسإاتئمPe(4.:ًامّدقتمعدبملااذهيف
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ر)نويقرشملا(985)ةفيحصلبقًاملسلريكنأمرقة)اولاقو.1)نويقرشملاو

نال.6)نيباذككلذيفمهو)دحاوًاهجوونيتعيبط4)لوقيملفؤ)تلذب

1)نويقرشملاةفيحصةخسنسلريكبتكف.كلذبقطنتاهلكسللريكبتك

نمةعاجىلاوةيطلمفقسأ7)سوكاقاىلاوةيثنرقةنيدمفقسأسويرالياىلا

روطسنلنيقفاومريغمهناوقحلابناميالاىلااوعجردق8)نييقرشملانأمهملعيةفقاسألا•

اونعوةينيطنطسقلاباوعمتجانيذلاًاقساو)نوسمخوةئاملايناثلاعمجملاةلاقمىلعلب

فقسأ1o)نيتئاملاثلاثلاعمجملااذهىلإروكذملايناثلاعمجملانفإ·سوينودكُم

يفكلذوةنسنوسمخوىدحاروطسناونعلوسسفأةنيدميفاوعمتجانيذلا

مورلاكلمريغصلاسويسوذرأثكلمنمةنسنيرشعوىدحا

ةعقبلايفةصاخديدشّرحاهيفثدحف.نالقساهللاقيةيرقيفنفدوتامونينس

تناكو.فيصلايفاهبّرميالواهيفريسيردقيدحأنكيملهنأىتحاهيفنفديتلا

نييصننارطماموصربليوطنامزهدعبنماهايحافتسردنادقروطسنةلاقم

قرشملايفاهتقو٠سرفلاكلمزوريفنأدابقومورلاكلمسوناينيتسويرصعيف

تارفلاولصوملاوقارعلاوقرشملايفةيروطسنلاترثاكتكلذلو·سرافلهأةصاخو١•

1ؤ)روطسندـعبرتضوأ.روطسنمسانمقتشمةروطسنلا12)اويمسفةريزجلاو

نألبقنمو.تامونينسثالثماقأةينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسوميسكَم

.ةئفدوسوميسقمىلعسلقربىلصفةينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسأكبريصنفدُي

تاموةنـةرشعثالثدعبماقاو

Melius.:نييقرشملاوCorr(2.:لاقو٢• Pc(1

inutroque codice textus corruptus estُهلاذب:.Pc(و

Cor(4.:لقيملف؟)Pe.دحاوهجوو:Corr.:اًدحاوًاهجوو

Melius.:نوباذكPc(7.:سوكاكأ Pc(6
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اذهيفنييروطسنلاىلعّدرأنأتيأردقبطتملا(98)قيرطبنإديعسلاق

اذهاننامزيفمهألأطخةالهداسفومئاوقنالطبنيبأواذهيلاتكنمعضوملا

نارهوجحيسملانالوقيناكروطسننأاومعزو،ميدقلاروطسنلوقاوفلاخدق

تدلوميرمناو.هرهوجوهموـقأبماتناسناو،هرهوجوهموقبَمات"ـلانامونقاو

دبيملو.1)هلادلومهدنعبألانال،هتوهالةهجنمال،هتوستةهجنمحيسملا•

امىلعرمالاناكنأمهللاقف.1)هلادلتملو2)ناسنأتدلوميرمو2)ناسنا

حيسمو.قحهلاناوقحهللاحيسف.ناـنباوناحيسمؤ)اذأحيسملافنولوقت

هدلتملوأحيسملاتدلونوكتنأميرملدبالُهال٠قحناسناناوقحناسنا

ًانامسجناكناف.اًينامسجوأًاّيناحوراًدالونوكينأنمدبالفُهتدلوتناكناف

حيسملافًاّيناحورناكناو.نيحيسمنوكينأبجويكلذوبألاهدلويذلاريغوهف"

دـحتتيتلاديدحلاةفيحصكلذىلعليلدلاو،دحاوع-ودحاومونقاودحاوتيب

ةهجلانوكتنأزوجيالو.عملتو"يضتوعطقتوقرحتدحاوفيساهناورانلااهيف

ريغوهديدحلانم3ٌ)راَنِهيف4)نوكيملامنكذأةئيضملاةقرحلايف"ةيديدحلا

.قرغوعيضتاهنأاهعبطيفرانلاتناكذارانلايفةعطاقلاةراثلاةهجلاالوقرحم

ناسناوماتهلادحاو6)مونقأحيسملانأنمةيكلملاهدقتفتامتبثواذهبحصدق١٩*

ناموقاحيسملانأنمةيروطسنلاهدقتعتاملطبومات

ملًاحيسميتشوتوهاللااهبدحتايتلاتوسانلانعاوربخاًاضيأمهللاقيو

ملأوبلصوٌبشوُهتعضراوُهدلونأىلإميرمهمأنطبيفنكذًماحيسملتق

توسانلابكلذدعبدحتمث.سانلانمدحاووهوةنس7)نوثالثوذ(99)ناكو

ميرمتدلوافقاوميرمهمأنطبيفوهوًاحيسمنكيملاولاقناف·ًاحيسمناكو""

توهاللاكلذدعبدحتامثسانلانمدحاووهوةنس77)نوثالثوذناكاناسنا

بتكعيمجوصلوبوليجتالااوبذكومهلوقاركذدقف.ًاحيسمناكفتوسانلاب

Pc(7.:نيثالثوذ;corr.:نيثالثlذ7%



دنعتوسانلابدحتاتوهاللانأاولاقناو.ةينارصنلاةلاقمنعاوجرخوةسينكلا

دقف.لتقوباصأنأىلإعضرمودولومولومحموهوًاحيسمناكُ)هناولمحلا

ة)دحاوموقاودحاوحيسم"ـلاتداوءارذعلاميرمّنأاوّرقأ

هبلتحيو)نألبقوأةدالولالبقناسنالاةملكلاتدحتاىتفًاضيأمهللاقو

لبقوألمحلالبقوةدالولالبقمهلانلقةدالولالبقاولاقناف.ةدالولالاحيفما•

نألبقدحتاُهنأاومعزدقف.لمحلالبقوةدالولالبقاولاقناف.لحوهو4)دالولا

لوقدسفدقفكلذككلذناكاذاو،دلوينألبقورّوصينألبقوناسنانوكي

اًيوزجناسناناكافايوزجلاناسنالانال.3)يوزجناسنبدحتاميدقلانأةروطسلا

ةعستتوسانلاعمالخناكدقتوهاللاّنأاومعزينأمهزيو،ًارشبًاّرصمراصأ

6)ادلومثنينجلاهيفلمحييذلاعضوملايفُهعمًاديقملمحلاءودبنماهوحنورهشأ١١"

.توهالةهجنمالةتوساتةهجنمحيسملاتدلوميرمنأمهلوقفالخاذهو.ًاعيمج

ةدالولالبقلصحاذاهلالاناكدق:مهلانلق.ةماتةروصلمحوهوهبدحتا:اولاقناو

دقف:انلق.ةدالولالاحيفداحتالاناكاولاقناو،دلوينأزاجلمحينأزاجاذاو

ميرمتدلودقهلاكّدـنعواندنعةملكلاو.ناسنالاعمةملكلاًاذاميرمتدلو

ناف.لمحلانوكينأزوجيالَملفدلوينأزاجاذاف:انلق.معن:اولاقناف.7)هلا١٩

نوكينأنيبقرفلاامو:انلقكلذاوزرحيملناو.مهلوقاوكرتكلذ(999)اوزاجأ

لبقداحتالانكي8)ملودولومبهلالاسيلاولاقنافدولومنوكينأنيبولمح

تدلوميرمنأمكلوقضقن:انلق.ةدالولالاحيفناكامناوهلاحيفالوةدالولا

وهسيلحيسملاناكاذاف.هدحوو)ناسناوهسيلكَدـنعحيسملانالحيسملا

تدلواغاف.داـحتالالبقهدحوو)ناسناتدلوانأكَدنعميرموهدحوو)ناسنا٢"

افافةدالولادعبداحتالاناكوداحتالابًاحيسمناكاذإناكاذاو.حيسمبسيلاماذا

Pe(1.:ناوة)Corr.:اًدحاوًالوقاواًدحاوًاحيسمًاملا
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حيسملاتدلودقميرمتناكوًادسافاذهكدنعناكناف.ةدالولادعبًاحيسمناك

بجويوناسنالاعمهلالاتدلواهنابجوياذهو.هدحوناسنالادلتملميرف

ميرمنأنمةيروطسنلاهدقتعتامداسفنيبتدقف.ةدالولالبقناكداحتالانأ

نمةيكلملا"دقتعتامحصو.هتوهالةهجنمالهتوساثةهجنمع-لاتدلو

1)ثيدحرهوجوميدقرهوجودحاوموـنقاودحاوًاحيسمهلااتدلوميرمنأ•

مثثدحمرهوجوميدقرهوجنارهوججلّاَنأّمعزذإًاضيأمهللاقو

ه)ناذللانيرهوجلانيذهتدلوميرمنأمتررقأدقف.ع-لاتدلوميرمّنأّمعز

ه)اذاتدلودقفهلااهدَحأوامهتدلواذافوزنيتيطًاذإوهجحلاف.جأام

ةلماحتناكدقاهنابجوياذهف.الومحمنكامالادلتنأزوجيالمث5)مدقهللا

ًاملالمحتمل6)مهرمأنأنمةيروطسنلاداقتعاداسفًاضيأنيبتدقفهلالاكلذل١٠

دحاونياودحاوحيسموهلااتدلوميرمنأنمةيكلملا"دقتعتامحصو..ُءدتملو

7)دحاومونقاو

سويشيتفأوسويروطسنينعأةلالضلاةَّنأنأ:ببطتملاقيرطنأديعسلاق

نيفلاـخلانممهريغومهعايشاويذاربلابوقعيوسريوسو(400)سزوقسيدو

"قحلانعوهللاليبسنعاوغزوهللاةيشخنعةفئازلامهئاوهأةماقإاودارأنيذلا1*

ةلالضلارحبيفةدسافلامهمهوةثيبخلامهزئاضمهتقزغوهللاىلعةأرجمهيأرءوسب

ًاديستوهالداحتابمهنمالهجنوزمهيمهتلالضنم8)هيفاومطترأاميفًاعيمجمهو

دقو.هبكَّسمتفةطلخلاهوجونمهجويفمهنمدحاولكطقسو.هتوسانبع-لا

ةرقلاهللاومهلوقداسفىلعفقتلكلذنيأوةطخلاهوجوحضوأنأتيأر

اهبيتلاةقناخلاهتملكثعبهتمحرليلجوهلدعلكوهللاريبدتماظعنّمَنأ.٢٠

لبقهللانمةدولومنكلوقولخمبسيلرهوجنميهيتلاُهَلَّوكوءيشلكقلخ
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أطقهنمةئيربةملكلاتناكالو.طقحورالبوةملكالبهللا)نكينلاهلكراهدالا

مئادلامئاقلااهماوقبةقلاخلاهللاةملكتطبهف.هرهوجنموةقلاخلاهحورنمالو

نمةراتخمةرهاطةراجءارذعلاميرمنمةراتدّسجتو،لوزيالولزيمليذلاتباثلا

اهافطصاو.دوادذخفواذوهيطبسوليئارسادلوميهرباةيرذنمكرابملالصالا

ًالهأاهلعجىتحةيرهوجلاِهحورسدقلاحورباهرهطونيملاعلاءاسننمريبدتلااذاملهللاه

اهسفنلهتقلخقولخمناسنابةقلاخلاةملكلاتبجتحافاهبةيرهوحلاهللاةملكلولحل

نأريغنموةيمَدآةفطنريغنماًديدجًاقلخسدقلاحورلاةرزاؤموبألاهللاةّرسمب

ةيراجلاةرذعكاكفناالوحاكنالوةيرشبةعماـجمريغنموةئيطخلااهيلعترج

يفىتلاةينادلكلاةقاعلاهحوروةيومدلاهسفو(400)هدسجًياّماتًاكاسنا.ةسدقملا

هلولحوهلالاىنكسلهللاقلخىلوأتناكاهنال,هشوناسنالايفهللاةروص١٠

ءيشىريالهنأملعاو،اهلكقئالخلانمفطلامعيمجنعاهفطلااهبهباجتحاو

عمالافيطلانمفطلأوهامىريالو،قلخلاظيغيفالاقبخلافيطلانم

ناسنالاحوراندجوانناو0قلخلاظيلغنميلويهلالهألرهظياميفةئمظلغاوهيذلا

هللانقلخىلوأتناككلذلف.اهاًرسىتلاقئالخلافيطلنمفطأةينادلكلاةقاطلا

ظيلغلادسجلاو.ًاناجماهلةيومدلاسفنلاتناكو.اباجحهلتناكفهلالابجحل1•

ةملكناسنالاةيرهوجةقلاخلاهللاةملكو)تدحتااذهىلعف.هنمفطلأوهاملًايلاع

توسانلاكلتلًاماوقاهماوقبهللاةملكتراصوةينادلكلاةلقاعلااهحورواهمدواهدسجي

ماوقالاًائيشنكتملوقلختملاهنالاهايإهللاةملكماوقموقتاهرهوجلكيتلا

نمالوميرمنطبيفكلذلبققبسءيشالنماهبرقواهقلخيذلاهللاةملك

وهيذلاةقلاخلاةملكلاماوقريغكلذريغالوةفطننمالًادتبمهباهلناكببس٢·

هـيلامضاملسانلاعمفورعمدودعمماوقماوقلاكلذلف.يفألاثيلثتلادحا

ماوقدحاولاماوقلاكلذدـيحوتبوهفناسنألارهوجنمهبمحتلاوةلُهقلخو

.هتوسانرهوجيسانلايفدحاووهتوهالرهوجيثيلثتلايفدحاوةقلاخلاهللاةملك
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ًاعيمجسانلاعمدحاوءانبلاوهوحورلاوبألاعمدحاونكلونينثابسيلو

(404")قولخلاتوسانلارهوجو،قلاخلاتوهاللارهوجنمنيفلتخمنيرهوجلعماج

نامزالالبقبالانمدولوملانيالايك*ىتلاةملكلاماوقدحاولاماوقلاديحوتب

نمةقرافمريغنمنامزلارخآيفءارذعلاميرمنمدولوملاُءاَيآوهو،اهلكرهدالاو

نيعنمدولوملاسمشلاعاعشنأاملثمنكلو.سدقلاحورلانمالاوبالا•

نوكيفتويبلانمتيبيف2)دري.اًرونضرألاوءامسلانيبام1)ءوضالمييذلاسمخلا

نمعطقنيملةالًاقحاهنمدلوييتلانيعللةقراقمريغنمهئافدوهرونبًاقحهيف

.بألاقرافينأريغنمتوسانلايفهللانيأنكسكلذكف0.ءوضلانمالونيعلا

ًاتحسدقلاحوروبالاعموهوًاقحتوسانلايفوهف

يفيهفساطرقيفبتكتهلقعنمةدولوملاناسنالاةملكنأاملثمو

لــقعلااهقرافيالوتدلوُهثميذلالقعلاقرافتنأريغنمًاقحاهلكساطرقلا

لقعلايفاهلكةملكلاواهيفُهالفرعيةملكلابلقعلانأل.تدلوُهنميذلا

ةملككلذكو.هبتدحتايذلاساطرقلايفاهلكَواهسفنيفاهلكاهدلويذلا

توسانلايفاهلكف،حورلايفواهسفنيفاهلكوُهنمتدلويذلابألايفاهلكهللا

قلاخلاهبشنعزجعيقولخملثملكناكناواهبتدحتاواهيفتلحيتلا

امبنوريالام3)نومهفيلهبتكعيمجيفلاثمألاهدابعلبرضيهللالزيملنكلو

رهوجياهماحتلاوةقلاخلاهللاةملكلولحسيلو.رهظيامبمهلرهظيالاماوفرعيونوري

يفألاال٠هنايكنعنيرهوجلادحانم4)لايتحاالورييغتالولاقتنانعتوسانلا

ًاقولخماًيساننوكينأنع)لاتحاىسانلاالو.ًاقلاخًاّيهلانوكينأنع8)لاتحا

"لتينم6)دنعركفيالامكلذو٢٠

نينالويهنيقلخنمتناك7)اذاةطلخلامزليافأ(404")رييغتلاو4)لايتحالاف

اموصاصرلاوساحنلاوةضفلاوبهذلاوَلخلاولسعلاورمخلاوءاملالثمنيظيلغ
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رييغتلامزلينأةلاحمالىلويهطلاخييلويهلكو.ظيلغيلويهُهكنالكلذهشا

دعبءامءاملاالواًرخرمخلاالف.ًاعيج1)نيينالويهلاهيلعاناكامريغىلإريصيىتح

ًاصاصرصاصرلاالوًاساحتساحنلاالوةضفةضفلاالوًابهذبهذلاالواهطالتخا

وهسيلرّيغتمرمأىلإًاراصفامهرهوجنًعاعيمج2)التحاامهنكلو.امهطالتخادعب

تناكاذاًاَمف.هلاحنَعو)لايتحالاوداسفلانمصلاخامهدحاالوهنيعبامهدحا

لثم3)لايتحاالورييغتةطلخلاكلتقحليملظيلغقلخوفيطلقلخنمةطلخلا

سفنلانوكتنأريغنمرتالبدحتماهدحااًدحاوًاناسنادسجلاوسفنلاطخ

ريغتدسجلاالواهلاعفبةفورعمًاسفنسفننوكتنأاهرهوجنع2)تلاتحاو.ترّيغت

هلاعفوهلاحنع2)لاتحاالو

ةرمج4)اوكًفاعيمجنامحتليواهفطلباهَدرتفةديدحلابرانلاتدحتااذااملثمو

ةرينماًرأثنوكتنأاهرهوجنعة)تلاتحاوأتريغترانلانوكتنأريغنمةدحاو

.عطقتوجشتةينالويهةديدحنوكتنأ2)تلاتحاالوتريغتةديدحلاالوةقرحم

رتخالاوفيطليناحورامهدحانيفلتخمنيئيشنمةفلؤمةطخلكلعفتكلذكو

نيطلاوءاملاةطلاخلاسمشلالثمو.ديدحلاورانلاودسجلاوسفنلالثمظيلغيلويه

لكهتطلاخمعماهرهطو)اهاقواهروننعة)لاتحتالوريغتتالنتوةبوطرلكو

اهنم(402)ةثلثهوجوىلعالااًدبأةطخنوكتالنالسجتونتوخسووداوس

ءاملاةطخلثماهداسفوؤ)اهلايتحاو6)نيتيلويهلانيتعيبطلانمطالتخابةطلخ

ةهبشياموهلككلذناف.صاصرلاوساحنلاوةضفلاوبهذلاولسعلاوُلخلاورمخلاو

3)لايتحالءامالو8)رخوهسيلءاملاورمخلا7)جازمّنالداسفوؤ)لايتحا

\ •

\حو

كلذكو.اهلاحنعاهريغتواهداسفبامهطالتخاوهتعيبطنعامهنمدحاولك٢٠٠

.هلاحنعامهنمدحاولكولايتحالالسعالوألاخالاراصدقلسعلاولخلاةطخ
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امهنملكنًماضيأةحصريغىلعساحنلاوصاصرلاةطلخوةضفلاوبهذلاةطخو

ةثالثلاةطلخلاهوجولانمهجواذهف

اهماوقنمونيتيالويهلانيتعيبطلانمقارتقابةطلخةطخلانميناثلاهجولا

اهجوواهاوقبىشالانمةزرابةدحاولكنيتعبطلا)ةطلخلاكلتيفو.فرعت

جوسنمدحاوبوثيفزقلاوناتكلالثمو.دحاوليدقيفءاملاوتيزلالثمكلذو•

يغبنيالاممكلذهبشأاموبهذنمهسارساحتنمَمصلثمو.ّرقعلضمناك

ءاملانيبنوكينأيغبنيالاملثمنيماوقلاونيتعيبطلاقارتفاعمةطاخىّمسينأ

نيبواهنيبسيلوةلقاهماوقوراخفةرجلاةعيبطنال،ةطلخة)اهيفءاملآىتلاةلقلاو

امهو)نيذلاليدنقلاءاعونأالولتيزلاوءاملاكلذكو.ةقرفلاّدشألبةطلخءاملا

ناتكلانيبسيلكلذكو،ةطلخاهنيبسيلف،ه)اهءانأًاَمافاعمتجاامامهدضِهيف10

ملاذابهذلاوساحنلانيبالو.دحاوبوثيفاناكناوامحتليملاذاةطلخزقلاو

5)اًدحاوًافصاهعجناوةطلخاكسيب

نافأ.ةظيلغةَّيئامسجىليهنمالااًدبأ(402)نانوكيالناتطخلاناتاهف

هجويفتعقوًاعيمجناغرفيوبهذلاوساحنلاباذياملثمضعبباهضعب6)محتلا

حيحصساحتالوحيحصبهذبتسيلةرقنلاكلتنأل،داسفلاو7)لايتحألاةطلخ١ه

هجويفتعقوبهذوساحتنميولمقوطلثمضعبباهضعب8)مزلاومحتيملناو

سروطسنعقونيهجولانيذهيفو.ةطلخىمستنأاهلقحياليتلاقارتقألاةطلخ

نموبوقعيامأ·مهعايشاوسويشيتفوسروقسيدوسريوسوبوقعيوهعايشاو

ةّيسانلاةعيبطلاوةيهلالاةعيبطلاَّنأاومعزف.داسفلاو7)لايتحالاةطخاومزلفُهتيس

نيتعيبطنمطلتخمةدحاوةعيبطبدحاوماوقوذوهفدحاولاحيسملايفاطلتخا٢٠

اومزلأو.هاسف.7)لايتحالاو،ه)الاتحادقامهنأاًرقافةّيسالوةَّيملاو)نيتفلتخمأ
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ًاحيحصًاملاالحيسملااورّيصو.توملاوبئاصملاهللاةعيطرفاكلالوقلااذهىلع

اومزلفهءايشاو)سروطسنًاتاو.ساحنلاوبهذلاةرقتلثم،ًاحيحصًاناسناالو

.ةّيسالوةّيهلانيتفلتخمنيتعيبطوذدحاولاحيسملاّنأاومعزفعاطقنالاوةقرفلاةطخ

نييضقبّ يولملاقرطلاكةقرفةطخلااوريصف2)ًاعساوًاّيهلانيفورعمنيماوقوذو

اهنيبسيلنطقةتئطوّرقُهُترهظنطبملابوثلاو،ساـحترتالاوبهذامهدحا•

دحاوحيسمباونمؤينأاذهىلعمهليغبنيسيلو·ماوقيفالوةعيبطيفالةطلخ

ناحيسمكلذلثمىلعحيسملاو·نابوثنطبملابوثلاو·ناقوطيولملاقوطلانال

لثمويوملا(4085)قرطلايفبهذلابيضقلثمهماوقوهتعيبطبَو)اًيهلإدحاو

ةناطبوقرطلايفساحلابيضقلثم4)ًاّيوسنرخآلاو،نطبملابوثيفزقلاةراهظ

بوثلايفنطقلا""

.%)امهالكنيفنصلانمقاقشلاوفالخلالهألقيملفيكبجعلالكبجعاو

ءيشاهيفسيلةظيلغةينامسجىلويه(6)ناتطلخامهنأنيتطخلانيتاهنأاومهفيملو

نمجورخلاىلعةظيلغلاىلويهلاردقتالكلذكو·فيفخلافيطللايناحورلاقلخلانم

ىلاتراصةجزتممةمحتلمةطلختطلتخانأاهنال0ةطلخلانمنيهجوملانيذه

ىلعيهفضعبباهضعبجزتمتالومحتلتالاهلاحىلعتماقاناو،داسفو7)لايتحا''*

وأاًدحاواًبوثواًدحاوًادنصأاهعجناو.ضعبنماهضعبةعطقنمقارتقالاةطخهجو

نيهجولانيذهىوسطلخهجوةينامسجلاىلويهلانمءيشلدجويسيلو(8)اًدحاوءاثا

يلويهامهدحانينثانمةطخلانوكتناالا.عاطقناًاّماوداسفإًابأاًدبأ

ةطلخيهوةطلخلانمثلاثلاهجولاوهكلذناف،يناحورفيطلرخألاوينادسج

.عاطقناةقرفالوداسفالو7)لايتحاالو(طالتخاالبقالخلاىرخاةخسنيفو).قحلا٢·

ىتحةينامسجلاةيالويهلاةعيبطلايفةفيطللاةيناحورلاةعيبطلاو)ذافنةطلخاهنكلو
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نًماّولخةيالويهلاةعيبطلانم1)ًاعضومىقبيالو.اهلكاهطلاختواهعيمجيفرشتنت

الو.ةفيطللاةيناحورلااهتعيبطنعةيناحورلانم2)لايتحاريغنمةيناحورلاةعيبطلا

داسفالوريغتالوةينالويهلاةظيلغلااهتعيبطنعةينالويهلاةينامسجلانم2)لايتحا

ماوقيفديدحلاورانلاةطخلـثمودسجلاوسفنلا(408")ةطلخلثمامهدحال

ةديدحلاةعيبطل3)ةطلاخمةمحتلمرانةعيبطنمماوقلابةدحاوةرمجيهفةدحاوةرمجه

ةديدحلاعيجيفرانلاترشتنادقو.داسفوذإلايتحاطيختالوعاطقناةقرفالب

ةديدحلاتراثاىتحاهقارحاواهروننمواهتوقنمةديدحلارانلاتلاناواهكاهتسبلو

ةدوربلانمالوداوسلانمالًائيشديدحلافعضنمرانلاهلانتملو.تقرحأو

ةيرشبلاةعيبطلاباهتطلخةقلاخلاهللاةملكتربدةطلخلا)نمأهجولااذهىلعو

هلاروننمرون.اهلكراهدألالبقبألانمدولوملاديحولاهللانيأدحاوحيسموهف١•

ميرمنمدولومدلبلاوهو.هتعيبطوِهيارهوجنمقولخمريغدولومقحهلانمقح

6)امهالكنيتعيبطلعماجلاديحولاهللانيلاماوقدحاوماوقبنامزلارتفآيفءارذعلا

نامزلارخآيفتنّوكيتلاةّيسانلاو..دبلكلبقنموءدبلايفلزتمليتلاةيفلألا

لزتملةيهلأنيتعيبطوذيلزأدحاوماوقودحاوحيسموهف.يلزألاماوقلابةموقملا

ةّيفألاةعيبطلاماوقوهكلذهماوقءارذعلاميرمنماهبمحتلاو.ُهلاهقلخةيتوساتو/ه

ماوقلزيملعاطقناوةقرفداسفالوةيلايتحاطالتخاالاهلًاعماجةّيسانلاةبيطلاو

ملوهبالامتتمليتلاهماوقباهنَّوكواهقلخذاةيسانلاةعيبطلاماوقوهةيهلالاةعيبطلا

بألانمدولوملا"ءايأوهدسجتلادعبودسجتلالبقدحاوحيسموهف٠هألافرعت

ُءاياوهوّمأالباهلكرهدألالبقنمجداسلايفالرهوجلاوذةونبلاموقديحوتب

وذهـنيعبمونقألاكلذديحوتببأالبنامزألارخآيفميرمنمدولوملا(404)1.

دحاونيدودحاوحيسممونقألاكلذيف7)ناعمتجملايسانلاوينألاًاعيمجنيرهوجلا

مويروباثروطو(8)ةيدومعملامويندرألارهناهنمنيعضوملايفءامسلانمبألاىدانهايملا

Corr(1.:غضومة)Cor.:لّوختو)Pe.male:ةطلاختم

.Pe.om.:امهبتك 6) Cor(3.ُلَنتملو:.Corr(4

Pc.minus:ةيدومعمل٢٩ recte(8)نيمتنملا:Lege(7



سيلينباوعدتميرمتناكاياو.تررسهبيذلابيبحلاينباوهاذه:لاقو.يلجتلا

ولودلوتسيلعئابطلانأكلذو.كلذنمهللاذاعمرخآميرمنباورخآبالانا

عجتةدحاولاةعيبطلانال)مهلكءاسنلادلتنأيغبنيناكةعيطتدلوةأرمانا

نوكينأنوددحاوردلويفنيمونقأة)ةأرمادلتسيلويناقالادلوتامنإومهلكسانلا

نيماوقدحاولاءيشلانوكينأميقتسيالو،موتالالثمهتدحىلعؤ)اًدلوموقألكل•

ميقتسيفيك.ةعيبطللةقرغمتاماوقلاوتاماوقلاةعماجةعيبطلانال،اًدبأ4)نيطلتخم"

ع-لاناكناف.ةقرفلالمعماوقلااغاونيماوقةقرفعمدحاوحيسميفةعمتجمةفلا

ُهعجيذلاافنيفلتخمنيماوقو)وذكلذعمناكَوًاّقحوهاكنيفلتخمنيناكا)رذ

البةعيبطنوكَيالُهناانفرعدقف.اًدبأدجويالامكلذنيماوقلاونينايكلاىوس

عجتةدحاولاةعيبطلانال،دحاوموقاب6)ًاضياةعيبطنوكتسيلنكلوموقأ١٠٠

لزتملةّيلزأةّيهلالاحيسملاةعيبطوةعيبطلاعمجيالدحاولامونقألاوةريثكيناقأ

ذماهلًاماوقناكوهيلااهمضفتوسانلاةعيبطذخايذلاوهماوقلاكلذواهماوق

اـهنمنَّوكهبّلحًاملف.ميرمبينألامونقألاكلذلولحلبقنمنكيملاهنوك

اهايإهذخاناكف،اهلهنيوكتعماهفلاوهماوقباهمّرقوةيوسنلاةعيبطلاوهفاكاك

نباماوقُهنأفورعمماوقتاذحيسملاتوساف.ًاعيمجًاعماهايأ7)هفلتواهلهنيوكتو١٠٠

لولحلبقنمتوسانلاكلتنكتملًالكيهُهلاهقلخوهماوقاهميقواهذخاهللا

نالاماوقاهيفّلحىتحماوق(404)اهلفرعيفقلختملو.مرميفهللاةملك

ذملزيملو.هللاةملكلاًرشبنكذمرشبلاكلذلزيملماوقاهلوهناكويلالا

هللاةملكلًاّرشبةينادلكةقعسفناذ8)اًرشبناك

بالانمدولومدحاوهللانيأوهفطقهللاةملكماوقريغبرشبلاكلذفرعيملو٢"

نالماوقللوهامناديحوتلاناو،ميرمنياوهللانيأوهف.بأالبمألانمو"مأالب

هتدحىلعاهنمدحاولكلاعفبنيفورعمامهرهوجيفنيفلتخمنيمأتنيئاكوذحيسملا

ر)cons:رمع"درجم...ةأرملا–و):Reginspe.:دلو"

Corr(4.:ناطلتخمناملوق)Corr:اذPe(6.:اًدبأ

,Pe:رشب٢٥ male(8هيلأت:.Cor(7



نمدحاوحيسملانأولو،اهلاعفلعفيوامهتدارابنيتعيبطلانمدحاولكديريهتداراو

نوكينأميقتسيالامكلذفالتخالانم1)هيتعيبطهيلعامعممونقألاديحوتريغ

تناكاذإميناقالاىلععقيامناددعلانال.ةا)ّدحاوًاماوقأهتعيبطعمجيملنأاًدحاو

هلاوهوثيلثتهللارهوجديحوتىلعددعلاعقوامكلذالولو.ةدحاوةعيبطلا

ةعيبطلاعمجعمةيثكلابسانلاىلعددعلاعقوالوميناقالابثيلثتلاىرجامناودحاو•

ةرثكؤ)مهزأيذلايناقالاةقرفتنكلو،دحاوناسنامهعيمجنالمهلةدحاولا

ًاعيرثتوهاللاثيلثتمزاونينثألاددُعهمزلدقل4)نيمونقاحيسمللمزلولف،ددعلا

ثالثلاىلعةيدومعملاتسيلو·ةدايزلاهيلعتلخدوعيبرتىلاثيلثتنمتراصذا

حورلاونبالاوبألامسابنمآنَماوغبصينأهلسرحيسملااهبرمأىتلاتاغبص

تاغبصثالثاهبغبصييتلاسدقلاحورلاونالاوبألاميناقايمساقلاةثالثلاءامسالا

(405")حيسملابدعيالناالا.تاغبصعبرأنمّدبالفةعبرأيناقالاتراصاذاف

دقف.هبغبصيالهيماوقدحاكرتاذاهفصنبنكلونيمونقاُهلنألوقينمهلك

ةملكنال،رخآهدعبنوكيالوهريغحيسمهلبقنمنكيملدحاوحيسملانأنيبت

.''طقةقرافمهلتناكالوطقةملكالبهللانكيملواهدلاولزيملذملزتملهللا

لزتمل6)ـلاو،هللادنعلزتملةملكلاوةملكلالزتملءدبلايف:ليجتالايفلقأك

:لاقوكلذعبتأمث.ناكًادحاوالونكيملاهاوسبو.8)َنَّوكهبr)ًالك.ةملكلا

بالاعملزيملدحاوةملكلاماوقنأُهلوققفخت.انيفنكسًوارشبراصةملكلاو

ةقلُخهَلُهقلخيذلارشبلايفًءانكسلاًرشبراصفرشبلاةعيبطذخايذلاءايأُهناو

ميرميفرشبلاكلذلةنّوكملاةملكلاتناكو.رشبعرزالبءارذعلاميرمنمةديدج٢·

ثيلثتلايفدودعملامونقالاكلذوهف·رشبلاةقيلخببسوهيذلاعرزلاهبشب

حيسملاعوسيكلذ.دحاوسانلاعمدودعملاءايأوهو،سدقلاحوروبألاعمسدقملا

.

Cor(1.:"ءاتيبطة)ReelePe.:دحاوماوق

Corr(3.:اهزلتيتلاCorr(4.:نامونقا)Cor.:ناماوق

Melius.:"لكــPc(8.:ناكــ٢• Pe(7ًاثلاو:.Cor(6



نايكيفمهنيبةقرفالبسدقلاحوروبألاعمماتهلاديحولانالا.يحاهللانيأ

توسانلانايكيفمهنيبةقرفالبرشبلارئاسوهماحمماتناسناواهرهوجوتوهاللا

نمالامهرهوجنعهيتعيبطؤ)دحال2)رّيغتالو1)لايتحاريغنماهرهوجو

نمالو·اهبيكرتوتوسانلاظلغىلاطاسبنالاوفيطللارهوجلانعتوهاللا

دسافطيلختورييغتنمتوهاللاطاسبناوفطلىلابيكرتلاوظلغلانعتوسانلا

ناـكنينايكنمراصىتحريبكمأريغصامهرهوجنمءيشنعامهدحألريغم

4)لاتحيفرييغتلانمءيُشهمزلينأهللاىلعفيدجتورفككلذناف.طلتخمدحاو

(405")رشبلانمةقلخام4)لاحيوأ،قولخمرهوجىلإقلاخلاهرهوجنم

اطلتخادق3)نينايكلاناكولو.ًاقلاخريصيفقولحملاهرهوجنعًانكسمهسفنل

سدقلاحوروبالارهوجنمحيسملاناكاملاًدحاواناكاراصىتحطيلختةطخ

القلاخرونفيطلجداسرهوجسدقلاحوروبألارهوجنال·هدسجتدعبنم

حوروبألاعمَدَينأدسجتملانبالاميقتسيناكفيكو،بيكرتلاهيلعلخدي

فيكوأ.بيكرتلاطيلختنُمهمزل6)ًامناهرهوجنمهجورخدعبنمسدقلا

هرهوجىلعلخدامعمسدقلاحوروبألاعم7)دحاوهلانوكينأُهلملسي

لاحنمتريغتامعمتوسانبحيسملاتوساناذآتناكاملو.طيلختلاكلذنم

املريغتملا8)لايتحالاوتوهاللارهوجيجازتماىلاتوسانلاةعيبطنعاهرهوج

لاحلانمو)نيتعيبطلاهيلعناك

رهوجوتوهاللانيبفلؤملامونقالاديحوتبدحومدحاوحيسمبنمؤنانكلو

.عاطقناةقرفالوريغتالو)لايتحاالوطيلختالب10)اهميجاهل"ماضلاتوسانلا

رونلاقلخءدبلايفهللاّنأفرعناملثمىرخألانودنيتعيبطلاىدحايفوهالو

دحالاموياهلوأمايأةثالثءاوهلايف11)طسبنمهلاحىلعماقف.فيطللاجذاسلا

Corr(4.:لَّوحتف)Corr.:ناناكآناك

Pe(6.:امعمCorr(7.:اًدحاًوافلاCor(8.:لّوحتلاو

و)Corr.:ناتبيبطلاPe(10:.ًايجCorr(11.:ًاطبثم
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ءايأُهنكساوهيفُهعضووءاعبرألامويينالويهدسجكلذلقلخمث.قلخلاهيفيذلا

.سمشلارونةعيبطلعماجدحاومسابًاسمشًاعيمج1)اهاَّمفةتباثةفلاوةمزالةطلخي

اهرونمتيملةدحاوةا)سمشاهلعماجلادحاولااهماوقديحوتباهدسجةعيبطو

ةدحاوسمشاهنكلسمشاهرونريغباهدسجللاقيالو2)سمشاهدسجلبقنم

ًاعيمجاهدسجعماهرونب•

نمةرشبلابهدسجتلبق3)ىمسيملحيسملاتوهالرون(406)فرعيكلذكو

4)ًاحيسمًاعيمجهتوسأوُهتوهاللب4)ًاحيسمهتوهالريغبهتوسانللاقيالو.ًاحيسمميرم

سانلارئاسوهمأرهوجنموهوهتوهالبسدقلاحوروبألارهوجنموهو0دحاو

5)سيلةئيطخلانالةئيطخلاىؤساهلكاهلعفلعفيفهتوساتةعيطةدارابديري.هتوسانب

ًاعيطمهتوسانرهوجلزيملةيصعملابةعيبطلاىلعلخدضرعاهتكلةعيبطلارهوجنم١·

ىوهتالهنالهتوهالىوهلاًداقتمةوسنىوهلزيملو.رشبلاسبلذنمهتوهالرهوجل

نمكلذريغومونلاوبارشلاوماعطلانمتوسانلاةعيبطديرتاميفاهتاذبهتوسات

امديرتنأاهلديرتوهتوسانلاهتوهالىوهتىتحةئيطخلاىوستوسانلارهوجتاذ

دباليتلاةفلكلاورارطضالاةهجىلعكلذنًمائيشلوانتتملواهتاذنماهليغبني

هتوسانلةطلخلاهتوهالرهوجةردقكلذنمءيشىلإ6)ةأجلمتناكالواهتمرشبلا١ه

رهوجتقلخاهنكلوهتوسانرهوجنعةجاحوةفلكلكفكىلعماوقلاديحوتب

ىلعاهنأتوسانلاةعيبطكلذبققحتلاهتاذنمتوسانلاديريامثدارافهتوسا

ةئيطخلاريغهكتوسانلالاعفلعفيحيسملاناكف.اهرهوجريغىلإلّوحتملةتباثاهلاح

ةهركُمكلذلعفتنأريغنمتوسانلالاعفلعفتنأاهلتوهاللا7)ثحااذا

اهلعفلعفتواهتاذةدارأديرتناتوهاللاتدارأاذأالَأُهنمءىشىلإةرطضم".

الوءاعدالوهريغىلإُهنمهبلطسيلتوهاللاناكةدارإبهكتوهاللالعفيأ

.ةـّصاخنسيلوسلجملةئيشملانالةّينايكلاةيهلالاةئيشملابنكلوةنسمالوعّرضت

املكوو)سدقلاحورونبالا8)ءاشيبالا8)ءاشياملك1(406")كلذلو

Cor(1.:اهأسفة)Corr.:ًاسمشَو)Cor.َ:مَّلَسُيملCor(4.:حسم
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1)هاشيسدقلاحور1)ءاشياملكو.سدقلاحوروبالا-1)ءاشينالا.1)ءاشي

سلجتيهامناتوسانلاةئيشمكلذكو.ةقرفالوفالتخامهنيبسيلنبالاوبألا

رفاكالونمؤمنمسيلفريخلاةئيشمسانلاعيمجيفعمتجاكلذل.ةصاختسيلو

امو،ةرخالاوايندلايفةا)ُهُلاَنَينأبحيوريخلاءاشيوهوالاحلاطالوحلاصالو

ةحارلاوموثلاوسابللاوبرشلاولكألاةئيشمنمجرخيالوريخلاهركيدحانمه

يرعلاوشطعلاوعوجلانمكلذفالخةّيهاكو.ةايحلاوةحصلاوءاخرلاوةعدلاو

نمهيفسانلافلتخيامًاماف.توملاوضرملاوةّدشلاوّدكلاوبصنلاورهسلاو

نمكلتسيلفضعبنودمهضعباهديرييتلاءايشألانمةعماجلاةئيشملاىوس

نودسانلاضعبلضرعتةيصاخؤ)ءاوهأاهنكلو.ضنجملةمزاللاةينايكلاةئيشملا

ةيوهألا)كلتأيفاوفلتخاكلذل،ريخلاريغديرت+)اهالةيعيبطلاةئيشملاةفلاخمضعب\.

جرخيملواهيفهتّدللاهتميوهامدحاولكدارافتاوهشلانمةدولوملاةّيضرعلا

يُفهلبحلاوريخلاةداراىلاقلخلاوعدتيتلاةّماعلاةئيشملانمكلذعمدحا

لجالاولجاعلا

ًاقلاخنمأتناسنجو7)اًيساوًاّيهألانيمأتنينايكل6)نيتيشمحيسملامزلكلذل

ةقرفالبهتضاخديحوتبنينايكللعماجدحاومونقابطيلختالبنامومضم8)ًاقولخمو١٠

يسانلانايكلاويلالانايكلانينايكلامالكدحاولاهمونقاةصاخبملكتيةعطقنم

ُهَّنكلو.رثآيلالانايكلابملكتملاورثآيسانلامالكلابملكتملاسيل(407)

نيتئيشملابو)امهالكنيلاعفلالعفيوو)امهالكنيمالكلابملكتييذلادحاوحيسم

فيكوءاشاذإاهلعفيفتوهاللالاعفلعفيفةّيفالاهتئيشمبءاشيامهيتلكنيتعيبطلاو

.wةبلطكلذنيبسيلءاشاذأءاشاملعفينأرداُقهَّتالُهَّللاعفُهتثبشمردبتالءاش

لاق.ىنقنتنأتعطتساتنشنابراي:صربالاُهللاقاملثمةلئسمالوءاعدالاو

نماوجرخينأنيطايشللهرمألثمو.هتيشع،صربنميف،(0)يتنتافتنشدُقهَل

Corr(1.:هؤاشي:Pc.male(2:ةلوايزو)Pc.male:يوهأ
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كلذىلعاوردقيالوريزانخلايفلوخدلابمهرمأينأنيطايشلادالوأفنيناجملا

الوةلطالبكلذناكفانكسينأرحبلاوحيرلارماكلذدعبو.مهلنذأفهذابالا

.هتوهالهبققحدقفريثكتوهاللالاعفنمليجتالايفلاقياذهلثمو،ةلئسم

الوطققولخمهلعفيمليذلاتوهاللالعفهلاعفبماتهلاُهاَو)نينمؤملاققحيكلذل

نمدحاًءاطعُيالوهريغهيلعردقيالو.ةصاخهدحوهللالاقفُهُتالاًدبأهلعفينأردقي•

راًدغُهاورودصلايفختامفرعي4)بويغلامالعُهناوءاشاملقالخةثاكلذوهقلخ

يفنمثُيهُتاو،ءيشةّدحيالوءاوسعضوملكيفُهناو،هريغاهرفغيالبونذلا

ديدشلاباسحلاوكلملاوشرعلاوذنيدلامويكلامُهناوُهتردقبةمايقلامويروبقلا

ىلإدسجلادعصاودَّسجتفءامسلانملزنيذلاوُههَّنأو.تلعامبسفنلك"يفاكي

لكألانم(407")ةعيبطلاوسنجلالعفوًهاغتوسانلالاعفلعفاذاف.ءاملا10

.هتوساتكلذبققحدقفتوملاوبئاصملاونزحلاوقرعلاومونلاوسابللاوبرشلاو

نًأءاَيآوهو.يتالانايكلاوسنجلابهللانيأحيسملافةعيبطلابماتناسناةثاو

همونقأةصاخةصاخلاديحوتبدحاوحيسموهويسانلانايكلاوسنجلابناسنالا

ةونبلامونقأوهوراهدألالبقَمأالببألانمةدولوملاةيلزألاةّونبلاموقادحاولا

هتوهالبيلزأدحاوموقاوهفبأالبءارذعلاميرمنمنامزلارخآيفةدولوملاةّيسانلا١٠٠

يئا»لاقذإنيسنجلالاعفلعافلاو)امهالكنينايكلاملكتملاوهو.هتوسانبينامزو

وهفككهترسأنعف«ناسنالاناينا»لاق6)اذاو.ملكتوهاللانعف«هللانأ

بولصمريغهتوساني7ً)اتيمًابولصم.هتوساببئاصملالمتحملاوهتوهالبتالآلالعافلا

تاذنمسيلوتوساـثلاتاذنمتوملاوبئاصملاورييغتلانالهتوهالبتثيمالو

نمسيلةيصمبءايشألانمءيش8)بيصيسيلكلذعيمجنمةئيرباهنالتوهاللا٢٠

نمسيلعطقلانإلسمشلاىلعو)لخديالسانلاعطقلاةيصمنأاملثم،هتاذ

عمسمشلاعطقتالفاهيلعسمشلاوسأفلابةرجشلاعطقتكلذلوسمشلاتاذ
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ىحتاملثمو،سمشلاىلعلخديالودوعلاىلعلخديديدحلابعطقلانالةرجشلا

الواــهيفطيفرانلاةرارحىلعءاملادربلخديفءاملايفسمغتمثرانلابةديدحلا

ىلعلخدتالواهليفطلابرانلاىلعلخدتءاملاةيصمنألررضةديدحلاىلعلخدي

اهللسلابةديدحلا

عيمجىلاواهيلالصتو(408)ةيسنالاسفنلاىلعبئاصملالخدتكلذكوه

حيسملابنمؤنف·ءيشتوهاللاىلعلخديسيلوهيلعلخدتبئاصملانالدسجلا

َبردحاوحيسم٠هريغالءايأناسنالاناوهودَّسجتلادعبنمديحولاهللانُإهَّنأ

ركفوةملكببسلكقوفروهدلالكلبقبألانمدولومنيدلومدولومدحاو

قوفوادلوملثماًدلوم.انصالخلجانمنامزلارخآيفمالانمدولومو.نامزو

اَمف،رهشأةعستداوملاتقويفوةأرمانموناسناناك1)ذنآادلوملثًماّمأ.ًاداوم١٠

ةسدقملاءارذعلاميرمنموسدقلاحورنمنكلوعرزنمسيل,1)ُهناًادلومقوف

ناسناوماتهلاوهف.اهنمهدلومدعبنمهماةرذعةمالسليرشبلادلوملاسومانقوف

ريغنمتدسجتةملكلانألهتوهألعمماتناسناهلكوهتوسانعمماتهلاهلك.مات

اماقو،اهدودحنمجرختنأريغنمتوسانلاتدكأو.صقنتالورضتالوهلايتحا

ةملكمونقاديحوتباهلاعفوامهتدارابنيفورعمدحاولاحيسملايفاهلاحىلعزو)نينايكلا١٩

ًاتباثقلاخلانايكلاهيفدحاوحيسماهبموقي4)يذلاةدحاولاهتصاخباهلةعماجلاهللا

.توميالتومياليذلاوًاتيمتيملاوًاقولخمًاتباثقولخملانايكلاهيفو.ًاقلاخ

.ىريالىرياليذلاوىريفىرييذلاوّدحيالّدحياليذلاواًدودحمدودحملاو

نالبئاصملاهللاةملكتلاوتكلذل.بئاصملالمتحينآلاوبئاجعلابألألتيامهدحا

دحاولامونقالابةطخلاققحتلبئاجعلانّمرشبلاتلاناوسودقلااهرشببئاصماهل٢٠

توساثلابئاصملمتحملاوةتوسانعمهتوهالتايآلعافلا(408")دحاوحيسمهناو

توهاللاعم

.كلذيفكشلاعطقيفهللاُهنأليحتالايفحيسملالقيملفيكلئاقلاقناف

:رعم.:ذفهلىنعم.:لازغببسبةلاحتلا-----------
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ُهنألاقنمنال،ريبكأطخيفهبنمآنملخدألهللاُهنألاقوملحيسملاّنإ:انلق

.ةثلثلاميناقالاهللاهلوقبعمجودحاولانايكلاوهللكيلالارهوجلاىسدقهللا

ىلاهتاذبسنناكهللاُهناحيسملالاقولف.دحاولاهلالاسدقلاحورونبالاوبألا

بألانمدولوملاودلاولاوُههئاوُهلةثالثلاميناقالاناوسدقلاحووونبالاوبالُاهَّللا

همساّلجهللاىلعلخدينأنوكيالامورطخلاوهكلذف.قثبنملاوروهدلالبق•

اًدولومواًدلوقثبنملاواّدلاودولوملاواًدولومدلاولاراصفرّيغت

نيَدسجتمسدقلاحورونبالاوبألاراــصفدسجتهلكرهوجلانأانلقاذاو

.ةونبلاىلاةوبألانعدلاولالقتناوًاضيأقثبنملاوميرمنمدسجلابدلاولادلَّوفًاعيمج

هبيذلاقحلالاقُهنكلوًارييغتهللاىلعلخدأنمرفكقو.ريغتو1)لايتحاكلذو

رهوجلاوةونبلاةصاخبروهدلالكلبقبالانمدولوملاهللانيأُهناوسانلا2)نوزي١·

كلتبءارذعلاميرمنمنامزألارخآيفًاضيأدولوملاوهو"اماالورشبالبينألا

توسانلارهوجوّ يلزألاتوهاللارهوجًاعيمجنيرهوجلاوةونبلاؤ)ةصاخلاةصاخلا

نمةدحاونيتدالوةدولوملاةونبلاةصاخديحوتبنيرهوجتةعماج4)ةطخبهيلإمودقلا

نياوهللانيبدحاونباوهفةرشبلابةّينامزمالانمةدحاوورشبالبةّيلزأبألا

رئاسونييراوحلاىلعكلذدّدريوهللانُأهنانلعيو(409")لوقيلزيملكلذلميرم1•

ديحولاهنبامهنعىطعاذاملاعلاهللابحأ)كلذل:لاقذاعضومريغيفساثلا

ىلإهنباثعيملهللانالةديؤمةايحُهلنوكينكلو.هبنمآنملككلهياليكل

دقهبنمؤيملنمو6)نادُيملندالنآنف،ملاعلاصلخيلنكيملاعلانيديلملاعلا

داحتانمءانحرشاموانلقامبانيفتكآدقف.دحاولاهللامسابنمؤيملُهُتالنيدلاةمزا

لقع7)وذلكلنيبتو.هتيبوبروهتونبةّينادحووهتوسانبحيسملاانديستوهال٢٠

ملةّيهلأ8)نيتعيبطوذيلزألاةملكلاماوقدحاولاماوقلاديحوتبدحاوج-لاّنازييمتو

لوطيناةهاركالولوةّيوقعيلاوةيروطسنلاهدقتعاامداسفنيبو.هلاهقلخةّيسنولزت

Pe.male(4ةطلتخمب)Lege:كلذكCorr(6.مل:"نّدي
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.لوقلااذهنمرثكآتنّيبوتحرشلًادصقهيلايذلاضرغلانعجرخيناوانباتك

لادجلاباتكىدييذلايلاتكأرقيلفًاعورشمًاصخلمكلذملعينأبحأنف

ةّيكلملاينعاةّينارصنلاةلاقمتحّجصباتكلاكلذيفينافينارصنلاوفلاخملانيب

اهفلاخنمىلعّدرلاو

يذلامارهبنأدرجدزيًاَماف.خيراتلانمهيفًاكاموانضرغىلانالاعجرنلف•

ءايأمهتيلوتىلعاوفسفةريسلا)يدرًاظيلغًاظفناكفسرفلاكلمىثالاُهللاقُي

مهنأاومعزف.ةنسلاكلتمهكولميفيرجتنأاوهكوهلتقنماوعزجلمهسفناىلع

نسحنمنيبجعتمهبسانلافطافكلملابابىلعفقوىتحلبقأدقًاًسرفاوأر

رورسدشاهبّرسوهيلارظنوجرخفهبكلملااوربخأف(409")هتقلخماقوهتروص

حميدرأمث.هفرغوهتيصانبذخاوههجوحسُفهنمادمثهكيلجرسينااماو١"

ُهَحورفسّرفلاًالممث.تافهدبكتباصأةحمرةحمرهفلخىوتسأالفهزجع

انايإهتحروانلهللاعنصنماذه:سانلالاق.كَردُيملفًايرج

.ًامويرشعةيناثورهشأةسمخوةئسنيرشعوىدحامثالادرجدزيكلَمآناكو

كلسيفهلسننماًدحأانيلعكلمنال:اولاقسرافءاسؤرعمتجادرجدزيتامالف

لاقفمهرومأنمءيشيفهولخديملفمارهبّيسي2)ًايأدرجدزلناكف.ُهقيرطانب١٩*

كتفوأنوكَيَو)لاصخةعبسلاهذههيفنمالامكيلعاوكتنأبجيال:مهضعبل

ةغالبلاوشطبلاةّدشوناسللاقدصورومالايفرظنلاوريبدتلايفلضفلانمًاظح

دجتنيأنمو:هلاولاقف.ءادعالاةدياكمنمنوكيامبملعلاوةسايسلايفقفرلاو

اوطرشافهوكلمتهيلعمكلدألانأمكغناىلعيلاوطرشلا:مهللاق.كلذانل

درجدزينيأمارهبكلف.هوكلاف،لجرلاكلذانأ:مهللاقمهنمقثوتساالف،كلُذهَل٢·

يتنثايفكلذوًارهشةنسرشعىدحاورشعةينامثسرفلاىلعروجمارهبُهللاقو

ةنسحةريسمهيفراسوسرفلاكلفمورلاكلمريغصلاسويسودوئكلُمنمةنسةرشع

كولملانمهلوحناكنمعبطوسانلاةمالىتحوهلاوةوتفلارثؤملزيملمثهرحاف
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نمةوبرنيرشعوةسمخيفكرتلاكلمربكألاناقاخهازغف٠هضرأةحابتسايف

ديعصلالزىتحراسف،ناقاخىّمسيناككرتلناك(440)كلملكودنجلا

.وهللانعلغشهيفكوانلامرمألانمانبلرتدُقهنأكلملااهيأ:مارهيلليق

مهلوقلبقيملف.اهفوخنّمأواهنع1)بدواهرمأحلصافةمألاهذهلوكسفنلرظناف

سانلاكشيملفاهرانتيبيفكسنيلةينيمراوناجيبرذأةيحاديريمارهبجرخو•

ةئزجلاهيطعنفةقاطناقاخيانلتسيل:اولاقفةف)نوراوتياوسلجلاًبرهالاُهنمكلذنأ

نل:الاقاهنافيضاقلاراثدزاومارهبؤ)يخأيسرمنأريغ.انضراوانسفنايدفنو

قف،حالسلاعضوونمأسرافلهأعوضخناقاخغلبًاللف.كلذىلعمكعمجت

هديبناقاخلتقاليل4مهسبكفهيلامارهبراسف،هتّرغوهنمابهملعافمارهبىلالجر

يفناكنمىلإدعمثًاملاسمارهبعجرمث،مهفاتكأاوحنموهدنجيفلتقلاتالاشو

كرتلاضرأىلإربخلاغلبًاف،سانللمهحابأفمهنئاسنوهدونجوناقاخلهأنمهدي

فرصناوناسارخؤ)يسرمءاخامرهبىلوومهيضارأيصاقأىلإاوبرهناقاخيقلام

اًركش6)غابذهيفحبذوًاكسنهيفكسنالآالزنمالوالحملزيالناجيبرذأىلا

7)ًاظعتهيلالخدىتحيشميهتبادنعلزنناجيبرذأرآتيبىلإقإاذإىتحهلل

رهوجلاورمحالاتوقايلاوّردلانمناقاخليلكايفناكامبرمأمث،هللاًركشوهرمال١•

راصمث٠ءولؤللابىلحملاناقاخفيسرانلاكلتلحتوتيبلاكلذبابىلعقلعفرخافلا

كل٠8)سويسودوثعمساملف،مهوزغيمورلاىلإراسمثًامايأاهبماقفقارعىلا

عجرفمارهبةكلممرظنيل(440)سويتاارطصاُهللاقيلجربثعبكلذبمورلا

يفهيلاجرخو،دعتساومارهبيفكلملاسويسودويثعمطف0فعضيفُهنأُهملعافهيلا

.امهالكو)امزهناونيقيرفلانمريثكَلتقمهنيبعقووديدشلاتقمهنيبناكوهدونج٢·

اًركنتمدنهلاضرألخدومارهبقلطناوةينيطنطسقلاىلإكلملاسويسودويثعجرف

\
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اهيلعةءارجوعبسلاهتقوهدجتوهتَّوقنمنورياوناكَوُهنوفرعيالًاّيحثكف

ةردينأمهأسف.اًريثكاراسملالتقوليسلاعطقدقًايفمهضرأيفَّنأةغلبىتح

هعملسرافكلملااوربخاف.هوركمللكضّرعننأهركنوبيرغتنأ:ُهلاولاقفهيلع

هينيعنيبتتبثةيمرمارهي2)هامرفهآراّملف،ليفلااهيفيتلاةيحانلاىلعُهلديًالجر

ةلأسوكلملاهببجعف.كلملاىلإهبلبقاوهسأرّزتحاوُهتقرتتآَوَرِخآمهبءامرو•

ُهنمتبرهف"يلعطخسانكلمناكَوسرافءاظعنمؤ)ًالجرانا:ُهللاقهربخنع

جازخلاُهنمبلطوهيلإلسرأفُهَلظأدق4)ًاّودعكلملاناكو.كتفأروكزعلكيلا

بكرو.هّرشكيفكينافهرمأ5)كلوهيال:ُهللاقومارهبُهَعَجشفكلملاُهنمعزجل

:دنهلاةرواسالمارهبلاقف،ّودعلالجرلاكلذةبراحمل6)هشيجوأكلملاعممارهب

برضيلعجومهعمجقّرقفمارهبمهيلعلمحل٠يلمجىلااورظناويرهظاوسحأ

ليقلا7)نيتفشبرضيونيفصنةمطقيفهرهظغلبتفهقتاعىلعةبرضلجرلا

لوانتيو".لتقفضرألاهببرضيوهسرفنمسرافلالمحيو8)هبكففيسلاب

رثنيفرثآلاباهدحاحطنيف(444")هلامشنعرخآلاوهنيمينعدحاونيلجرسوؤر

كلملافرصناواومنغومهيفلتقلااورثكأفمارهبباحصألمحو.امهيغامدخاخم

ضرأنماهيلياموناركموو)ليندلاُهّلحتومارهبلهـتباكلملاجوزومارهيو

كلذلعف.هسفنىلعُهلدهشيواًباتككلذبُهلبتكينأمارهبةلأسف،دنسلا

اهجرخيلافرصفاهبحتيتلادالبلاكلتبرمأوهكلمىلإمارهبفرصنامثكلملا

يفناكروجمارهبنإسرفلاضعبركذو.سرافضرأىلإاهلاومألمحيلقيملو

هيبأتوممارهبغلباُهناوةدابلاببرعلاكلم10)يحلارذنملانبانامعنلارجح

سرافلهأفارشأمصاخفداوسلالزنىتحبرعلانًمةعباتنممُهعمنمبراسدرجدزي٢·

"وكلموقحلابُهلاوفرتعاىتحكلملايف

\

\
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.ةنسةرشعينامثسرفلاىلعمارهبنيادرجدزيهيبأكلمدعبروجمارهيكلف

نيرشعوعبسيفو.مورلاكلمريغصلا1)سويسودواتكلمنمةنسنيثالثيفكلذو

نامنماقةيمورىلعًاكريرطبسطِّسيكريضامورلاكلمسويسودوتكلمنمةنس

ماقأةيمورىلعًاكريرطبنوألريصأهكلمنمةنسنيثالثوسمخيفو.تامونينس

يفعبارلاعمجملاناكهتسائرنمنينسعستيفو·تاموةنسنيرشعوىدحا•

سيامدريــصسويسوذويثكلمنمةنسنيرشعوةينامتيفو·ةينوديقلخةنيدم

نمةنسنيثالثوعستيفو.تاموةئسنيرشعوىدحاماقأةكظاىلعًاكريرطب

ةنسلاهذهيفو.تادرنيتسماقةّينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسونايالفريصهكلم

نينستسماقأةيردنكسالاىلعًاكريرطبيلوقعيلا(444")سروقسيدريــص

نألوقيناكسويشيتفأُهللاقُيبيطبهارلجرةينيطنطسقلايفناكو

نمدجتلالبقحيسملاناو.ةعيبطلايفةداجاعموهسيلحيسملادسج

:ةيبوقعيلاةلاقمهذهو.ةدحاوةعيبطدجتلادعبونيتعيبط

سوياصوأهبعمسفةلاقملاهذهيفعدتبانملوأةا)سويشيفأبهارلااذهو

سوياسوأراصمث٠هتلاقمضحدأوهتجحهيلعجفاوهرظلاوهيلاراسفةيلردفقسأ١٩

دقُهناوهتلاقمداسفوسويثيتفاريخيُهملعافةينيطنطسقلاكريرطبسونايالفىلا

فلخةينيطنطسقلاكريرطبسونايبالفهجوف.ةينيطنطسقلابسانلاةلاقمدسفأ

حيسملانأ:انقنأسويشيتفألاقهرظانوةينيطنطسقلابًاعمجعجوهرضحفسويشيتفأ

.دحاومونقاوةدحاوةعيبطحيسملانألوقنانكوروطسنلوقيانلقدقف3)نيتعيبط

ةعيبطراصوةيثتلاهنعتلازدسجلاعقًواملفداحتالالبقهلناكنيتعيبطنمُهنال٢·

ناكنأ:ُهللاقوةينيطنطسقلاكريرطبسونايالفُهَباجأف5٠)دحاومونقاوةدحاو

وهميدقلاناكناوةثّدحلايفاذأةميدقلاةعيبطلافةدحاوةعيبطمعزتك6)حيسملأ

8ww Notamو.n) Conferp

:.Cor(سويثيتوأؤnuncسويثيتفإScributurin codicibusinunc(2



- \ A• -

ناكثدحلاوهميدقلانوكينأزاجولونوكيمليذلاوهلزيمليذلاوثدحملا

تالحملانمكلذهبشأامو"يضملاوهملظملاودرابلاوهّراحلاودعاقلاوهمئاقلا

هنعلفهتلاقمنععجرينأ1ً)اباف.دحاوءزجيفاهنيب(442)عمجلازوجياليتلا

سانلاوًابيبطناكهنالةينيطنطسقلانعة)هيفنيملوةينيطنطسقلاكريرطبسونايالف

ىلاسويشيتوأرذعتسافةأرىريكلملاسويسودواناكو.هيلانوجاتحي•

عيمجىلإبتكينأكلملالأسو،ًاملظهعطقسونايالفنألاقوكلملاسويسودوث"

كريرطبسروقسيدىلاكلملابتكفهتصقيفؤ)اورظنيواوعمتجينأةكراطبلا

ىلاوةيموركريرطبنوألاىلاوةيكاطناكريرطبسوينمدىلاوةيردنكسالا

ةصقيفاورظنيلمهتقاسأعماوصخشينأسدقملاتيبكريرطب4)سويبالبوب

سسفاةنيدميفاوعمتجافسويشيتوأ\*

سروقسيدعمجملا)اذهأيفمّدقملاناكوسسفأةنيدميفيناثلاعمجملاوهاذهو

سدقملاتيبكريرطبسويالوبوةيكاطناكريرطبسوينمدوةيردنكسألاكريرطب

ةياردفقساسوياصوأعمسويشتوأةصقيفاورظفةيموركريرطبنوالءالكو

ةلاقمةيردنكسالاكريرطبسروقسيدتّبثفةّينيطنطسقلاكريرطبسونايالفو

ركئافةياردفقس6)سويباسواوةينيطنطسقلاكريرطبسونايالفعطقوسويشيتوأ1•

فقسأسطسردوموسدقملاتيبكريرطبسويالوبوةيكاطناكريرطبسوينمد

ىلعةيموركريرطبنوألءالكووةفقاسألانمةعاجواهزلافقسأاًسآوةركنا

ىلإبتكوسروقسيدمعطتفهيأراوحقولعفامةيردنكسالاكريرطبسروقسيد

ملنانابرقلانممهعنميومهمرحيةنهكلا(442)ةعامجىلاوةيموركريرطبنوأل

كلذوسسفأةنيدمنميأرلااذهىلعسروقسيدفرصناو،سويشتوأةلاقماولبقي٢٠

ةنامألاتراصوةنامألاتدسفف.ريغصلاسويسودوأثكلمنمةنسنيعبرايف

دقكلملاسويسودواناكو.ةيردنكسالاورصمبةضاخوسويشيتوأةلاقمةلاقملاو

سويشيتوأةلاقمبلاق
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يذلاةينيطنطسقلاكريرطبسوناــيالفتامهكلمنمةنسنيعبرأيفو

نينسعستماقاةينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسويسانثاهدعبريصوسروقسيدهعطق

يفو،ةينوديقلخةنيدميفعبارلاعمجملاناكهتسائرنمنينسعبرأيفو.تامو

ةيكاطنأكريرطبسوينمدتامسويسودويثكلُمنمةنسنيعبراو1)ىدحا

عبرأماقأةيكاطناىلعًاكريرطبسوميسقمةدعبريصوسروقسيدُهعطقيذلا•

ةنودقاخةنيدميفعبارلاعمجملاناكهتسائرنمنينسثالثيفو،تامونينس

ريغيفةحاّفتكلملليدهأف.2)ةكودوأىّمستةجوزكلملاسويسودوثلناكو

و)كلذدعبأًامويلخدمث.ةالةكودوأهتجوزىلإةحافتلاكلملاعفدفحافتلاناوأ

هتجوزنأمهوتوّمتغاوهيلعكلذدتشافهدنعةحافتلاباصافهتقراطبضعبىلا

سدقملاتيبىلااهافنفقيرطلاكلذةقيدص2)ةيكودفأ١·

نينستسمورلاىلعنايقرمةدعبكامومورلاكلمريغصلاسويسودوأثتامو

كلمًاملف.سرفلاكلممارهبنيدرجدزيكلمنمةلئسةرشععبرأيفكلذو

ناكامهوملعاوكلملايفُهلاوكرابودلبلكنم(448")ةفقاسالا4)اوعمتجاناقرب

ةردنكسالاكريرطبسروقسيدلعفاموسفابناكيذلايناثلاعمجملاملظنم

هحيحصتورفاكلاسويشيتوأةلاقمهلوبقوهنم5)يدعتاوتامنيذلاةكراطبللُهعطقو١٥

،سانلاىلعتبلغدقسويشيوأةلاقمناونسلاونيدلادسفأدقُهناوهتلاقإ

كريرطبسوميسقمىلاوةيموركريرطبنوألىلابتكينأكلملانايقرمرمأف

مهتراطممهعمنوكتواوصخشينابسدقملاتيبكريرطبسويالبوبىلاوةكاطنا

ةنيدميفمهلكنوعمتجيفمورلاضرابيذلاةفقاسألاىلإبتكينأو،مهتقاسو

كريرطبسروقسيدلعفاموسويشيتوأةلاقمنعاوصحفيواورظنيلةينوديقلخ٢·

اوتبثيناواوتامنيذلاةكراطبللهعطقوسويشيتوألوقهلوبقنمةيردنكسالا

ةئاّمسةينوديقلخةنيدميفعمتجاف،ةسدقملاعمجملاةثلثلااهتتبثامىلعةنامألا

6)سوميسقموةّينيطنطسقلاكريرطبسويلوطانأةعامجلايفمدقملاناكوًاقسانوثالثو

.Pc.om(ةكذوأؤetinfraةيكوذوأ:.Pc(2دحإ:Pc.male(1
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ىلاةيموركريرطبنوألبتكو.سدقملاتيبكريرطبسويالبوبوةكاطناكريرطب

نمسيسقعمباتكلابهجووةّيكلملاةنامأةميقتسملاةنامالابكلاملانايقرم

1)سويتاافينوبسيسقلاعمباتكلابناقربكلملاهّجوفسويتافينوبُهللاقيهذيمالت

ةنأّمسلايفسيسقلا1)سويطافينوباوبسحونيعمتجملاةفقاسألاىلإةينوديقلخةنيدمىلا

(448")ايريبفقساسنفاتساسيدقلاسويميثفالذيمالتعمجملايفناكونيثلثلاو•

كريرطبسروقسيدةلاقمداسفيفاورظناوعمتجاًاملف·ريربلافقساانحويو

اوثعلاوسروقسيدكاذذأاونعفسويشيتوأةلاقملاهتقفاومنملعفاموةيردنكسألا

يفِهياعمنايكلايفوهوناسناوهلاحيسملاعوسيانبرنأاوتبثوسويشيتوأ

هتوسانبًاّمأتوهتوهالبًاّملتنيتعيبطبفرعيتوسانلايفانعمنايكلايفوتوهاللا

ةيقينةنيدميفاوعمتجانيذلاًاقسارشعة)ةيناثوةئاثلثلالوقاوتبثو.دحاوحيسم١·

اونعو."قحهلانم"قحهلاروننمروننايكلايفهيباعمنالانامهلوقاولبقو

ةّينيطنطسقلاباوعمتجانيذلاًاقسانيسمخلاوةئاملايناثلاعمجملالوقاوتبثوسويرأ

هلاسدقلاحورونبالاوبالاناوهلاسدقلاحورنأ:اولاقوز7)سوينودكمىلع

_ؤ)سوينودقماونعلوةثالثهوجوةثالثعئاقوةدحاوةعيبطدحاو

مهوةّرملّوأسسفأةنيدميفاوعمتجانيذلاثلاثلاعمجملالوقاوتبثو1*

يذلاحيسملاعوسيانبرًاملأتدلوءارذعلاميرمنأاولاقورطسنىلعهدانتسانيتئام

حيسملاّنأاودهشوةّيسانلاةعيبطلايفسانلاعموةّيفألاةعيبطلايفهيبأعموه

هتلاقعلوقينموسروقسيداونعلوروطسناونعلو·دحاوهجوودحاومونقاو3)ناتعيبط"

ةسماشسيئرعمجملااذهيفناكو.سفابناكيذلايناثلاعمجملااونعلو6)ةرفناو

سروقسيدلدبةيردنكسالاىلعًاكريرطبهوريصفسوطورُبهللاقيةيردنكسالا٢·

نوعلملارفاكلا

لوأسسفايفاوعمتجانيذلا7)فقسأنيتئاملاسفابثلاثلاعمجملانف
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ةينوديقلخةنيدمبناكيذلاعبارلاعمجملااذهىلإروطسناونعلوةّرم(444)

.سويشيدواوسروقسيداونعوًاتسانوثلثوةئاّمسهيفناكيذلاةنسنورشعوىدحا

سروقسيدنأاومجزوسويشيتواوسروقسيدةلاقمباولاقدقةيردنكسألاورصملهأناكو

يتلاسروقسيًداّماف،مهتلاقماورهظيناكلملانايقربنمنوفاخياوناكوًامظنمل

اولاقىتحسدقملاتيبونيطسلفبنملكنيددسفافسدقملاتيبونيطسلفىلإراس•

سروقسيدةلاقمكلملاسويسودوثةجوزةكودوأتعمًسالف.ُهتقاسأحلصاوهتلاق

سدقملاتيبيفسيدقلاسويميثفأناكو.ةريثكايادههيلاتثعبوهتلاقمبتلاق

:اهللاقوة)ةكودوأىلإسيدقلاسويميثفاثعبف،ةيكلملاةنامأنع1)بديولتاقي

ىلإيعجراف0هتلاقمبلوقينملكووهنوعاميفنمُهنافسروقسيدةلاقميلبقتال

سروقسيدةلاقمتكرتوسيدقلاسويميثفالوقؤ)ةيكودوأتلبق.تئكاكقحلا1·

سدقملاتيبيفؤ)ةكردوأتنبوةريثكايادههيلاتثعبو"قحلاىلاتعجرو

تارادوةريثكسئانك

سدقملاتيبىلعًاكريرطبساطسنارّيصناًيقرمكلملانمنينسثالثيفو

ًاكريرطبليسبريصةنسلاهذهيفو،تاموةنسةرشععستماقا4)يلوقيناكو

ًاكريرطبسويروطرعريصأهكلمنمنينسسمخيفو.تامونيتسماقأةيكاطناىلع١٥

سويدانجريصهكلمنمنينستسيفو·تامونينسنامنماقأةيكاطناىلع

(444)ناقربرصعيفناكو.تامونينسرشعماقأةّينيطنطسقلاىلعًاكريرطب

كلذناكوةعموصيفنكسبهارلوأوهودومعلابحاصسيبحلاناعمسكلملا

جرخرصعلاكلذيفو.بجعملالبجلاةاللاقييذلالبجلايفةيكاطناةروكب

سيبحلاناعمسىلاراصىتحهدالبنمسكآودلاريدبحاصسويسودويثسيدقلا٢·

بهرتوسدقملاتيبىلإراصمثًامايأهدنعماقاةكاطنا

كلممارهبنيدرجدزيتاممورلاكلمناــيقرمثكمنمنينستسيفو

ضعبراصفزرهوزوريفءانبأهدعبنمكلملاىلعراعزانتدرجدزيكلهالف،سرفلا

Corr(4.:ًاّيبوقعي)Lege:عزانت٢•



ةعرقنثالثبزرهلتقىتحمهنيببرحلالعتشافزمرهعمضعبوزدريفعم

يفكلذوةنسنيرشعوًاعبسسرفلاىلعدرجدزينيازوريفكلمو،هتيبلهأنم

ناكوةنامألانسحكلملاناقرمناكو.مورلاكلمناقربكلمنمةسداسلاةنسلا

ةيكلملاةنامأنعلتاقو1)بدي

كلذوةنسةرشعتسمورلاىلعريبكلانوالهدعبكلموكلملانايقرعتامو•

.ًايكلمةنامألانسحنبالناكو،سرفلاكلمدرجدزينأزوريفكلمنمنيتنسيف

كريرطبسويرطوربىلعاوبثوتامدقكلملانابقرمنأةيردنكسألالهأعمسالف

ريبكلابعلملاىلإلــمجىلعهدسجاولمحونييروكةسينكيفهولتقفةيردنكسالا

راتباحسءامسلايفرهظف.رانلابهوقرحاوبنرألاببقلملاسوميلطبًءانبناكيذلا

تسلتقتقوسويرطويلناكو،ًاموينيعبرأةّدمديدشدعروقربوقعاوصو١٠

ًاكريرطبسويرونايب(445)فّرعُيو2)سويلوطاناوخاسواثوميثهدعبريصونينس

ىلاةينيطنطسقلانمدئاقمدقفنينسثالثماقاؤ)يلوقعيناكوةيردنكسالاىلع

ةيرقيهونيفوصرُمهللاقعضوىلإسواثوميث4)ىنافسوالُبهللاقةيردنكسالا

ًاكريرطبسروسبفرعيرخآسراثوميثريصو5)سطنبىّمسييذلارحبلائطاشىلع

تاموةنسةرشعسمخماقأًاًيوقيناكوةيردنكسالاىلع1•

سدقملاتيبىلعًاكريرطبسونيترمريضريبكلانوالكلمنمةنسةرشعتسيفو

ًاكريرطبسوكاكأريصهكلمنمنينسرشعيفو.تامونينسنامنماقأًاَّيوتيناكو

ريصلاهكلمنمةئسرشعىتنثايفو.تاموةنسةرشعثالثماقاةينيطنطسقلاىلع

هكلمنمةنسةرشعثالثيفو.تامونينستسماقأةكاطناىلعكريرطبانحوي

هكلمنمنينسنامنيفو.تامونينسسمخماقأةيكاطناىلعًاكريرطبسونايلويريض٢0

نمةنسةرشعتسيفو.تامونينستسماقأةيمورىلعًاكريرطبسويرالياريض

كريرطبلااذهو،تاموةنسةرشععبرأماقأةيمورىلعًاكريرطب6)سونيليسريصهكلم

ةيردنكسألاكريرطبسويلوطانا7)وخاسواثوميثنعل



ةدحاوةنسمورلاىلعريغصلانوألهدعبكلمومورلاكلمريبكلانوألتامو

سرفلاكلمدرجدزينأزوريفكلَمنمةنسةرشعيناثيفكلذوًاًيوقيناكو

ةرشععبسمورلاىلعنونيزهنباهدعبكلمومورلاكلمريغصلانبالتامو

جرخو.سرفلاكلمزوريفكلمنمةنسةرشععستيفكلذوًايوقعيناكوةنس

لجركلملاىلعبلغفاـهيهّرقتيةروُصهَل(445)لاقيعضومىلإكلملانونيز•

اهبلغفمهنيبلاتقلالازيملف.اًرهش1)نورشعُهعمسقرمُهنباوسرقيلسُبهللاقي

3)مهلاوماومهرايدبهنوهنباو2)سوقليسابلتقوةينيطنطسقلاىلالخدونونيز

ةّينيطنطسقلاةنيدميفةميظعةفجرتعقورصعلاكلذيفو،ًاعباتاهلناكنملكلتقو

قلختامواًدجةريثكرودتقوراهنلابموجنلاترهظوسمشلاتفشكناو

ةنسلايفو.مورلاكلمنونيزكلمنمنينسعستيفكلذوةفجرلاةّدشنمميظع

ىلاسروسبفرعييذلاةيردنكسألاكريرطبسواثوميثبرههكلمنمةيناثلا

ةيردنكسألاةّيكريرطبىلإنيفوصرمنمسويلوطاناوخاسواثوميثعجروبيبهيداو

ةيردنكسالاىلعًاكريرطبةسماشلاسيئرناكوسرطبهدعبريصو٠تامونيتنسماقأ

سواثوميثعجروةّينيطنطسقلاىلإبرهًواموينيثالثوةتسماقأهب)يلوتيناكو

اهنأكشالوبيهريدلوقيىرخأةخسنيفو)بيبهيداونمسروسبفورعملا١*

يلاولاناكنونيزكلمنمنينسعستيفو.تامونينسعبرأًاكريرطبماقاف(حصأ

ةيردنكسالاىلعًاكريرطبانحويريصف5)سطسغنانونيزلبقنمةيردنكسالاب

لاقينوبزلبقنمرخآ6)يلوةيردنكسالاىلامدقو.رهشاةتسماقأًاّيوقيناكو

برهفةّينيطنطسقلاىلإبرهناكيذلاكريرطبلاسرطبُهعموسوبلطسغوأهل

عجروكريرطبلاانحويُهعمبرهوسويلطسغوأيدينيبنمدئاقلا5)سطسغنبأ٢*

يفوتامونينسينامثماقاهعضومىلإبرهناكيذلا(446)كريرطبلاسرطب

\

Pc.ut:سوقيلسلاب Supra(2نيرثع:.Rectius PC(1
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ًاّيوقيناكةيردنكسالاىلعكريرطبسانياريصأنونيزكلمنمةنسةرشعتس

ةريثكسيواونوةيردنكسألابةريثكسئانكىنبوتامونينسعبسماقا

بقلملاسوميلطبهانيناكيذلاميظعلاليخلابعلمقرتحارصعلاكلذيفو

كلتنمنينسعبسيفو،1)كرطبلاسويرطوبأهيفقرتحاوةردنكسالاببنرالا

.تامونينسيناثماقأًاًيوقيناكوسدقملاتيبىلعًاكريرطبةلأسوطيلمريصنوتيز•

نيرشعوعبرأماقأسدقملاتيبىلعًاكريرطبايليإريصهكلمنمةنسةرشعتسيفو

ملوةنيلإةسينكىنبوسئانكىنبو،(ةنسةرشععبرألوقيىرخأةخسنيفو)ةنس

ريدبحاصيسودويثابناسدقملاتيبيفرصعلاكلذيفناكو.ةياىلايفنواهتّلتي

ديدجلاقيسلابحاًصاباساًبناوقيتعلاقيسلاريدبحاصنطيراخابناوسكآودلا

ماقأةّينيطنطسقلاىلعًاكريرطبؤ)سوبتوفواريصنونيزكلمنمنينستسيفو١·

ىدحايفلوقيىرخأةخسن)يفوهكلمنمةنسةرشعىدحايفو.تامونينسسمخ

نينسرشعماقأةّينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسويميثفوأريص(هكلمنمةنسنيرشعو

فرعيوةيكاطناىلعًاكريرطبسرطبريصنونيزكلمنمةنسلوأيفو.تامو

ةنعلو،(نيتنسلوقيىرخأةخسنيفو)يفونينستسماقأًاًيوقيناكوراصقلا

ةيكاطنأىلعكريرطبسنافتساهدعبريصيفًاوهرهاقلاوةيموركريرطبسوقليساب١٠٠

ةتسماقأةيكاطناىلعًاكريرطبرخآسنافتساهدعبريصو.تاموةدحاوةنسماقا

عبرأماقأًاّيروطسنناكةيكاطناىلعًاكريرطب)نويديلقهدعبريصو،تامورهشا

نينسنامنماقاةكاطناىلعًاكريرطبراصقلاسرطبعجرمث.تامونينس(446)

ةيكاطناىلعًاكريرطبسويدالبهدعبريصو(نينسثلثلوقيىرخاةخسنيفو)تامو

،مورلاكلمنوتيزكلَمنمةنسرشعىدحايفكلذو،تامونينسرشعماق"

نينسنامنماقأةيمورىلعًاكريرطب6)سوقينلفريصهكلمنمةنسةرشعثالثيفو

تامو

Corr(4,:ءافتو.Pc(3.:نودلق



زوريفسيرود1)امهتدحانيتيدمرككىنفسرفلاكلمدرجدزينيبازوريفاماو

كلذعبًساملف.راونشخاوزغيلناسارخوحتهدونجيراسمث،زوريفمارة)ىرخالاو

تنانأمهنمدحاولاقمهبراشبةفاقثعجوعزفغلبةطايملاكامروشخا

مهيفينفاختويدلوويلهأةنوؤمينيفكتنأىلعيسفنهيلا4)ّناطتادهعينتيطعا

:ُهَللاقفكلذكلملاُهلنمضف.زوريفنمهبهللاكثكرصأىلعكتلدةيافكلابه

قرطىلعًاينقلاو(حصأاهنأكشالف،عطتأىخاةخسنيف)يلجرويديقثوأ

.ُهنعاوفرصناومهلفصوثيحيقآولمحوكلذهبلعفف.هتؤمكيكفزوريف

انغلباملفةطايهلاءاظعنمتنكينإ:ُهللاقفهلاحنعهلأسزوريفِهِبَارمًالف

ُهلةقاطالُهنأُهثملعافهباحصأنمراشتسانميفراونشخينراشتساائرلاكريسم

يلعُهبضغّدتشاف.كيلاُبحاةدفلاوجرخلابهيلاثعبتناوهسأبةّدشلزوريفب١·

لاقوهدنجضعبرماو."هيلا6)يضمأةدماحتنأنم»يللاقوىرتامىلإيلرماو

(447")يلمحيرمأوكتفأروكتمحرينكردتلف.زوريفىلإءولمحافاوضمأ:مهل

برقايهقيرطىلعمكلدأينافةالفلاهذهيفعابسلاينسرتفتالايككعم

يتلاقيرطلاو0ُهنميلهللامقتنيفهنمًامنمراونشخاىلعاولخدتىتحهذهنم

زوريفءارزوكلذ8)اوعمساملف.نوبحتامىلإ7)اولصتونيمويريسماهيلعمكلدأ1•

غلبمبراشافريشُتسالجرلااذهنا:زورينلاولاقةعيدخلانمراوشخادارأاماولتحا

و)هضرعااملبضغنعاذههبلعفراوئشخاناكولف.ةديكمهنموهاذهو،هلقعوهملع

ناكملاىلإاوهتنادقهباحصاوراوئشخاّ لعلوهلوقلبقتالفةالغلاهذهيفانل

مهنملبقينأزوريفىلأف،هيفكيامةلتاقملانمهيفكرتولجرلااذهفصويذلا

نعزوريفُهلأسف·ةزافملااوعطقيملونيمويمهبيضميثيحلجرلاكلذعماوضف٢·

كلذمهمويىضماملف.مويلا1o)اهوعطقتّمتناوريسملاريدقتتأسأينإ:لاقفكلذ

ُهنأملعاذإىتحُهنّوهيومهلكلذبّرقيمهريسمنميقبامنعهولأساملكلعج

Cod.nosterutiPchabet(رخآلاوؤ:a)Pcmaleاهادحإ:,corr:امهدحا:.Pc(1
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عوجرلانوعيطتسيالعضوميفاوعقووءاملاودازلانممهعمناكاملكدفندق

انملبقتملفكلملااهيأكانقدصًاكدق،زوريفباحصألاقف.هرمأنعمهقّدص

نوسمتليالامشوًانيمينيقرفتمكلذىلعاوضف٠ءامدجتانلعلانمامأىضغنأيأرلاف

ءايوقأنمةريسيةّدعالازوريفعمصخيملوشطعلاةّدشنممهرثكأتافءاملا

كلتىلعةليللاكلتمهوفقاوفمهنئادعاىلعاوفرشاىتحُهعماوقلطنامهناوهباحصأ•

هيلّعَنمينأب(447)راونشخآىلإزربيفبغرمث،مهنماوبكتساومهلاحنم

ادهُعهللعجينأىلعومهدالبىلامهليبسيلخينأهباحصأنم1)ةعمأيقبنمىلعو

.ءاطختيالاًدحهتكلممنيبوهنيبافّدحينأىلعهرمعنملبقتسيالفهوزغيالُهنأ

ُهنأُهلفاحوهسفنىلعدهشاواباتككلذبزوريفُهلبتكفكلذبراونشخايضرف

نمفلسامٌركذمثهرهدنمةهربزوريفثكف.هكلمىلإفرصناوهبردغيال10

)اولاق.هوزغلةلداءانأىلعكلذهلفهبردغينأفاخوُهنمفنأفهيلاراونشخا

:زوريفمهللاق.كنمىنبلاوردغلاةبقاعفَّوختننغوُهتدهاعدقكّنأ:ًءزارزوهل

هفلختالانمامألجعلاىلعيمرجحلالمحااناورجحلازوجاالينإُهلتطرشاغأينإ

مهنملبقيملف،رهظامىلعنكلوتركفامىلعلمحيالدهعلانآ:ُهلاولاق،انفلخ

هردغبكشيملوهبجعتّدتشاراونشخاكلذغلباَّملف،راونشخآةزغىلإزوريفىضف1•

ُهـثملبقيملف.ُهنعفارصنالاهلئسيوهدهعنمناكامهركذيزوريفىلإبتكف

دالبنيبوهدالبنيباميفًاقدنخرفحدقراوئشخاناكو،ةطايهلاقإىتحهب)اضمو

نوكتلتاياررطانقلاىلععضووزاجىتحرطانقهيلعتينبفزوريفرمافزوريف

زربينأهلثسيزوريفىلإراونشخالسرأبرحت3)اوفاصتاّملف.فرصنااذأُهلتامالع

كوعديملُهنأنظأالفينإ»:راونشخاُهللاقفهيلاجرخف.ُهمّلكيلمهفصنيباميفُهعم٢٠

.اهيلعتفرصنايتلالاحلاىلعكفارصنانمنكمتةنالاالااذهكماقمىلا

نممظعأانمتسمتلاتكّدقتيأرامبكيلع(448)انلتحاًاك6)ناليرمعلو

نيذهنيبنموكلذيفركف.كلإًامتًافنأمظعأكسفنىلعدهعلاضقنوكلذ

Pc.om.:داعاناىلا;corr.:داعنأىلعؤ)Corr.:لاقف . 2) PC(1
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سح\AA,ـ

هودعُهنمنكَموُهل"تيملفرمأبلّطرمألاقينأاًراعّدشأاهيلارظناونيرمالا

ًافاكوقاثيملاودهعلاضقنلقي1)نأوأطرشىلعمهقطاومهيلعَّنفهعمنمو

تسلكناعموقحلاريغىلعمهتلمحدقكنأبنوفراعكباحصاوةءاساناسحالا

ريغفترفظنأكناف٠هلثمكــنمسّمتياًرمأسمتلتامناورفظلانمةقثىلع

.كدوجوكسفنةرتغاشدقتنككبرفظناوكلافدومحمالوكعامسنسح•

نمُءاشخا"فعضيتلاقمنمعمستامىلإينوعديسيلوكلتحصندقفكنودف

ىلعرثوأالوكيلعةّجحكلذبدادزأنأتببحأينكلويدوـنجنمالويسفن

«اليبسهيلاتدجوامةمالسلا

ولف0بيهرتلااهموريىتلارومألانعديدهتلاةعدرينممتسلينا:زوريفلاق

لعجاملاويسفنىلعينمًانأّدشأدحأناكًاينماًددغبلطأامىرأتنك١٠٠

3)تقداصىتلالاحلاانمكنرغيالف.يردصيفترمضأامىلعالادهعلاكل

املثمغلبأىتحككرتريغينأملعاوفعضلاوةلقلانمىلوألاةّرملايفاهيلع

ىنمُهتغلب

ناف،كمامأرجحلاكلتخانمكسفنهبعدختامكّنرغيال:راونشخآَلاق

ضقنتالاحلاددشوريمضلاىلعسيلوةينالعلاىلععضوتافلاطورشلاودوهعلا١٥

كلذمهمويفرصلاُوهنملبقيملف0.طورشلاودوهعلا

تيأر(448)اموةرواحملانسحراونشخاناكدقل:هباحصالزوريفلاقف

نعهرفاوحعفريملوهتاوقكّرحيملُهناوباودلايف4)ريظنُهتحتناكيذلاسرفلا

انفقوتاملوطيفثيدحلاهبعقيًائيشثدحاالولهصالواهعضوم

هلكحالسلاهيلعوّمتأروتيأرامىلعزوريفتفقو:هباحصالراونشخلاقو٢·

الوًانيميتفتلاالوهرهظىنحالوهباكرنمهلجرعنقيملوهسرفىلعكرحتيملف

يرصبتددموىفلخىلإتفتلاوىسرفىلعتيطوتواًرارمًاثأتكرتدقوالامش

رشتيناكلذنمانصوايراوشخاوزريفدارأاذإو،نكسبصتنموهويكلاملاف

:ا)Pe.male:لاقيامكوأ"ةرامع:تباثو)Pe.melius:اتتفداص



اوحبصأاّملف.اوكاذتاميفرظنلانعاذهباولغتشيفامهيركسعيفناثدحلاناذه

لهأاهيلاة)اورظنيلحمرىلعاهفرفُهلزوريفاهبتكيتلاةفيحصلاراوشخآرا)جرخ

يتلاهتايارعضومًاطخاوزوريفبرهو،زوريفىلعرفظلاراوثشخاقزرفركسعلا

·ًاضعبمهضعبهباحصأبكربقدنخلاىلإأجتلافقيرطلاىلعرطانقلاىلعاهصن

لاقو.هدجسوؤريفهلاومأمسقوودالواوزوريفعمناكاملكراوشخاذخاف•

لبقيملوانلعفدق:ز)اولاقف.هوحصنتوهيلعنوريشتالمل:زوريفباحصالراوشخا

لضفأنمناكو.ناتخوُسهَللاقيريشدزاباحصأنملجرناتسجسىلعناكو،ًام

نمصخشزوريفرمأُهغلباَّمَلف٠هباحصأةرواسألانمةّدعُهـعمناكوسرافلهأ

فراشالفيوقوهرمأمظعف،زوريفدونجهيلاعمجوةطايهلاوحنهباحصأعمهتقو

َدرتلتئجاغاكتبراحملئجاملينا(449):هللوقيهللالسرأراونشخآركسع١·

ًاحصاذهنوكيفهللاراشالانمكدنعناكنميغوزوريفلاومأنمكيلاراصام

نأتفختيباناوانفرصناوكنمهانلبقتيحاناف.كنعانسأبفكنواننيب

6)مهسارومهلاومأّدرفمهاراسا3)الخوُهُلأسافنازخوسراونشخآباجاف.مدنت

سرافلهأُهلظفخلنئادملاىلانازخوسفرصنامث.ُهنيبومهنيبرمألاماقتساىتح

هيلعهوركشوهبالطنمناكام١٩

سبالبودابقزوريفانبا7)عزانتمث.ةنسنيرشعوعبسهكلمناكوزوريفتامو

كلمناقاخلئسيلناسارخىلاداقبهذف٠ُهنع"ءافنوداقسبالببلغفكلملاىلع

هيخاىلعُهلةرصنلاكرتلا

عبرأكلموروصالباهاكسوةنيدمىنبوةريسلانسحلزيملوسبالبكامو

ىلادابقراساملو.مورلاكلمنونيزكلمنمنينسرشعيفكلذوتامونينس٢·

نممهناظعنملجرىلعاوتاومدقًالفأنازخوسنارهُزهعمناكناسارخ

يفئفبسحتاذةأرمايلسمتلاةرهرزداقلاق08)هرمأىلعهوعلطيملوةرواسألا

Lege(4:ىرادالاLege(5:ىّلخوPe(6:مهلسراو.Corr(7::عزانت



ناكتدلويهنافةنسلانمةأرماىلعمجهأنأفاخأانأوءاسنلاىلإتقتدق

اهابأمالكواهمالكاهلكأرهعرزقافركبتنباهلزنم1)بحاصناكو.انيلعاًراعكلذ

دابتدنعكلذدنعو)ةأرمالاتابفكلذىلإًءاباجاف.ة)اهلأساماهيلانشخل

دابقلاحنعاهتلأساهنأتناكوةصباهلرمأصخشينأدارأًاكلف.ُهنمتلمحو

نُمهنأاهمأتفرعفبهذلابجوسنمجايدنم(449)هيوارستأراهنأاهتيلعاف•

سرافكلمنيايناُ:هللاقفناقاخىلإدابقراسو0ترشبتسافكلملاتيبلهأ

ُهَلذخأيورصُيُهنأهدعوف،كلملاىلعبلغفيبأتومدعبيخا4)ينداضو

جرخوًايوقًاشيجهيلامضكلذدعبو،لطامينينسعبرأدنعثكفكلملا

هيلاتءاجلؤ)ةأرمالانعلأسولزنملاكلذلزنفرهسربلاىلاىهتناىتحداق

.مالغلااذهام:دايقاهللاقفهديبكسمتيهونينسثالثنياُهلمحتمالغاهعمو١٠

كاهدق"ءاخادجونئادملاىلإداقمدقًاملفتخدولابُهللاقيناكوُهعميبصلاو

كلابرفظف

ةنسرشععبرأيفكلذوةنسنيعبراوًاثلاثةكلمملاىلعزوريفنأدابقكلف

رهعرزهنباونارخوسىلإةكلمملاريبدتدالبقدّلقومورلاكلمنونيزكلُمنم1•

يبساهبنكسافناجرلايهوةرخدابقاهللاقيةنيدمسرافوزاوهألانيباميفىنبو

ةنيدم5)ةرحريشدزابىنبوناولحىمستتاهآملايليامنمةنيدمىنبونادمه

اهذختارطانقواهزفتحاراهناواهأشنأىرتوةريثكنئادمىنبوةزخداقاهللاق

اهدقعروسجو

نينسسمخيفكلذوةنسةرشععبسكلملايفُهلومورلاكلمنونيزتامو٢0

نيرشعوًاعبسمورلاىلعساطسنادعبكلموسرفلاكلمزوريفنأداقكلُمنم

ىقبتنأرماف(420)ةامحةنيدمنمناكوةيكلملاةلاقمل6)فلاخميلوقعيناكوةنس

نمنينسرشعتضمأو.نيتنسيفنصحلاناينبنمغرفو،نُصحتوةامحةنيدم

Pe.male(1اصلة)Pc.:املاسو)Lege:ةأرملا

Corr(4.ينّداضو.Lege(3:ةزخريشدزابCorr(6.:ًاقلاعًاّيبوقعي٢٩



دَمآسرفلاكلمداقازغو.ريثكداوجوقرشملايفديدشعوجسانلاباصأهكلم

ةيردنكسألانم1)جراخناكاماوقرحافةيردنكسألاىلإميظعشيجيثعبواهبرخاف

باـحصأنيبوسرفلاكلمداقباحصأنيب2)ريثكىلتقوةديدشبورحتعقوو

ساطسنالبقنمتاطساةيردنكسالابيلاولامساناكو.مورلاكلمساطسنا

نمسانلاكلهىتحةديدشةعاجمكلذدعبرصموةيردنكسألابعقوو.كلملا•

توملاوءابولانمسانلالاناممرصموةيردنكسألاتبرخوعوجلا"

كلذدعبرظنتبيروأُهللاقيلاملاريثكيدوهيلجرةردنكسألابناكو

يفةريثكةقدصبؤ)قّدـصيحصفلادحاموييفونيكاسملاقولانفكيناكو

نينستسيفو.لجرةثالثةطغضلاوةمحزلاةّدشنمتامو4)هداقرأةسينك

ناكوةيردنكسالاىلعًاكريرطببهارلاانحويرّيُصمورلاكلمساطسناكلمنم١·

رخآًاحويةفصهكلمنمةنسةرشعسمخيفو.تامونينسعستماقأًاَّيوتي

تسيفو.تاموةنسةرشعىدحاماقأًاّيوقعيناكوةيردنكسالاىلعًاكريرطب

اًيوقيناكةردنكسالاىلعًاكريرطبسروقسيدريصهكلمنمةنسنيرشعو

سواثوميثريصهكلامنمةنسنيرشعوعبسيفو0تاموةدحاوةنسماقا

نينسعبرأيفو.ينو(420)نيتسماقأًاّيرقيناكوةردنكسالاىلعًاكريرطب١*

ىلعًاكريرطب(5)سوينوذكملوقيىرخاةخسنيفو)سواثوميثريصهكلمنم

سراثوميثريصهكلمنمنينسعستيفو·تامونينسعبرأماقأةينيطنطسقلا

نمةنسةرشعسمخيفو.تامونينستسماقأةّينيطنطسقلاىلعًاكريرطب

نينسعستماقاةّينيطنطسقلاىلعًاكريرطب6)ةيكودابكنمًاحويريصهكلم

ىلعًاكريرطب7)سوميثناريصهكلمنمةنسنيرشعوعبرأيفو0تامو"

رّيصهكلمنمنينسعبرأيفو،ينونينسسمخماقأًاّيوقيناكةّينيطنطسقلا

رّيصهكلمنمنينسينامثيفو.تامونينسعبرأماقأةيمورىلعًاكريرطبسويجالب

Rectius.:قدصتي Pe(ةريثكؤ:.Pc(2ًاجراخ:.Corr(1



رّيصهكلمنمنينسعستيفو.تاموةنسماقاةيمورىلعًاكريرطبساطسنا

هكلمنمنينسعبرأيفو.تاموةنسةرشععبرأماقأةيمورىلعًاكريرطبسخيس

ساطسنأناكو.ينوةنسةرشععبرأماقأةكاطناىلعًاكريرطبسونايالفتبص

سدقملاتيب1)كرطبًايلياهيلابتكف.اًيبوقعيراصوةّيكلملاةلاقمفلاخدقكلملا

تارايدلاءاسؤربهيلاهّجوو.نوعلمة)وهفمهفلاخنمناوةكلملاةلاقمةّحصُهفّرعي•

اباسوقيتعلاقيسلابحاصنطراخوسكاودلاريدلابحاصسويسوذويثمهنم

نطراخقيسقيتعلاقيسلاسيئروقايسألاعيمجقافيذلاديدجلاقيسلابحاص

هللاديبعةعجيكيلاتثعبدقهيلابتكو.ناّسقمهيفونابهرلاءاسؤرنمةعاجو

وهوزاهزعاونئادمانّيريريضدقيذلالضافلااباسمهيفوانتيربنابهرءاسؤرو

ساطسنانماونذأتساةّينيطنطسقلاىلانابهرلاهراوراصامف.نيطسلف(424")مجت1·

مهنعرخأتفناقاخبايثهيلعاباسناكو.كلملاىلإاولخدفلوخدلابمهلنذأفكلملا

لاقسدقملاتيبكريرطبايلياباتكساطسناكلملا7)ىرقاملف.باجحلا6)هوعنف

املف"هوبلطفمهعمهوريملفاورظنف،باتكلايفحودمملااباسمكنْمنَم:نابهرلل

.ةريخاف،اهيفنموسدقملاتيبلاحنعُهُلأسوهسلجمىنداوهبّرقكلملاىلإلخد

ة)وهفمهفلاخنّمَنأواهتّحصوةّيكلملاةلاقمبهفّرعواهيفنموةنيدملاةمالسباباس١٥

ةمالسيفةسينكلاتمادامنالةسينكلاسَجستالنأكلثسنُ:هللاقو.نوعلم

نابهرللبهوُوهلأسامىلإكلملاةباجاف.نيفلاخملالوقلبقتالونوئداهنحنف

باوجسدقملاتيبكريرطبايلياىلابتكوسدقملاتيبىلافارصنالابمهرماو

دعبواباسفلغيسدقملاتيبىلإنابهرلا8)اوعجرفهدنعمتيناباباسرقأوهباتك

و)نيعتسا:هللاقورانيديفلاهيلاعفدوُهلنذأففارصنالابكلملااباسنذأتساةنس٢٠

سدقملاتيبىلااباسعجرفتارايدلاناينبيفلاملااذهب

سروقسيديأرىريناكوسريوُسهَللاقيلجرةّينيطنطسقلابناكو

Pe(1.:كريرطبةا)Lege:وهَو)Pc.:اهرمعو

Corr(4.:راصPc.male(3:لخدفCorr(6.:ةعنف
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ساطسناىلاءاجلةدحاوةئيشمودحاومونقاوةدحاوةعيبطبلوقيناكوسويشيتفأو

ةينوديقلخةنيدميفاوعمتجااوناكنيذلاًاقسا)نوثالثوةئاّمسلاَّنأ:هللاقوكلملا

ةدالقامحيحصلانيدلااغواولعفايفاوأطخأدقسويشيفاوسروقسيداونلاو

سدقملاتيبنمكيلااوءاجنيذلانابهرلالوقلبقتالفسروقسيدوسويشيتفأ

ةئاّمسلااونعلينأكلاـمعأعيمجىلإبتكأنكلو.ةدسافمهتلاقمناف(424")•

ةعيبطباولوقينأبسانلاذخأتوةينوديقلخةنيدميفاوعمتجانيذلاًافقسأ1)َنوثلثلاو·

كلذىلاكلملاساطسناُهباجاف.دحاومونقاوةدحاوةئيشموةدحاو

هيلابتككلملاساطسناهيلعمزعامةيكاطنأكريرطبسونايالفعمسالف

ةنيدميفاوعمتجانيذلاًاقسا)نوثالثوةئاسلانافسريوسلوقبلمعيال:هللوقي

كلملاساطسنابضغف،نوعلموهفمهتلاقمفلاخنموباوصلاىلعاوناكةينوديقلخ١·

ةكاطنابهناكَمًاكريرطبسريوسرّيصوةيكاطناكريرطبسونايالفىفنفثعبو

هناكمسوريوسضويفندقسونايالفناسدقلاراتيبكريرطبايليإع=ًالف

كريرطبلاسريوساونعلوكلملاساطسنااونعلوةجلجلاوةربقملايدينيبنابهرلاعمج

ثعبسدقملاتيبكريرطبًايليالعفامكلملاساطسناعمساملف٠هتلاقمبلوقينمو

ًاكريرطب4)ريصوسويساطسناكلملانمةنسنيرشعوثالثيفكلذوةيأىلإًءافنف١•

ةئاّمسلانعلينأُهلنمضاذهانحوينألانحويُهللاقالجرسدقملاتيبىلع

هيلاعمتجاسدقملاتيبىللمدقاملف،ةينوديقلخيفاوناكنيذلاًافقسأ1)نوثالثو

ينوديقلخلاعمجملانعلتاقنكلوسريوسلوقلبقتال:ُهلاولاقواباسونابهرلا

كلذبكلملاملعاَّملف.كلملاهبرمأامفلاخوكلذمهلنمضف.كعمانلكنحتو

عجملازكذحرطيناوهدعوامبسدقملاتيبكرطبانحويذخأيلهداَّوقنمدئاقثعب٢·

كريرطبانحويذخاودئاقلا(422)مدق.يسركلانعهيفنيلعفيملناوينوديقلخلا

نمضينأهيلع5)اوراشوسبحلايفنابهرلاهيلاراضفسبحلايفُهعضوفسدقملاتيب

لعف.نابهرلا6)ةونعلنملكنعليلفرضحاذافُهلعفينابكلمللنمضامدئاقلل

Pc(4.:ساطسناCorr(3.:اوراشاوCorr(6.:ةنسل٢٩



سويسودوثمهيفوبهارفالآةرشعنمةف)وحتاوناكونابهرلا1)اوعمتجاوكلذ

سويروطسنوسريوسوسويشتواوسروقسيداونعلفتارايدلاءاسؤراباسونطراخو

ةرضحلابناكونابهرلانمكلملالوسرعزفو،ةونعلينوديقلخلاعمجملالبقيالنمو

ىلإيأرلااذهنععجريكلملانأنابهرلانمضِوهيلعكلذظلغفكلملامعنبا

قحلاىلاومهتلاقم

و)ءاقلابًاضيأكلملاّمهفربخلابهملعاةينيطنطسقلاىلاكلملامعنبالصواّملف

كلملاساطسناىلااوبتكوةفقاسالاونابهرلاعمتجاف.سدقملاتيبكريرطبانحوي

ُهنولأسيو.4)مهامدتقرهاولونيفلاخملانمدحاالوسريوسةلاقمنولبقيالمهنا

بتككلملاساطسنالعفامةيموركريرطبسخايسعمساملف،مهنع5)هاذأفكي

ةنسةرشععبرأُهلناكوةيموركريرطبسخايستامو0ُهنعليوهلعفُهلحقيهيلا

نعلوةيكاطناكريرطبسريواسنعلااذه.ةيمورىلعًاكريرطبسدسمرأهدعبريصو

.مورلاكلمساطسناكلمنمةنسنيرشعوثالثيفكلذوهتلاقمبلوقينملك

ًاكريرطبنوعلملاسريوس6)ماقاو.تامونينسعبسةيمورىلعًاكريرطبسدسمرأمقاف

ُهسابلناكوبوقعُيهَللاقيذيملتسريوسلناكو.تامونينستسةكاطناىلع

بوقعيىّمسيناكوضعبباهضعبعقي"بودليذلا7)عقاربلاقرخنم(422)

نييرهوجنمرهوجونيتعيبطنمةدحاوةعيبطحيسملانأهتلاقمتناكو08)يذاربلا

ىلاجرخف0نيعالملاسويشيتواوسروقسيدوسريوسلوقل9)قفاومةدحاوةئيشمو

مهفصوسانلاةنامأدسفافةينيمراونارحوتيركتو1o)ةزيجلاوأةريزجلاوحت

نييبوقعي12)هتلاقمبنيلئاقلاوبوقعينيدل11)نيعباتلااويمسفهتلاقانولوقي

\ •

•......w*.م.م٢•

بوقعيمسأنم13)قتشم
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عضوملااذهيفةّيوقعيلاىلعّدرأنأتيأردق:بطتلاقيرطنإديعسلاق

ناولخيسيلةملكلاهلالا)مونقانعانوربخأ:مهللاقي.هداسفومهلوقنالطبنيبأو

ًائيشذفنيملّماقناف،ًائيشذخأيملمأِهبةادغوتوسانلارهوجنماًئيشذخأنوكي

ناوتوسأوتوهالنمًاكرمحيسملاةومتبجوأيذلامونقألانوكينألطبدقف

وأًاّماعًاَرهوجءارذعلاميرمنمذوخأملانوكينأنمولخيسيلفًائيشذخأناكه

ةيتوساتةبكرمةريثكؤ)رهاوجواًّيتوهالاًرهوجنوكينأبجيفاًيماعناكناف.ًاصاخ

ًايتوهالاًرهوجأنارهوجحيسملافهيلاراشيًاصاخًارهوجناكناو.لاعاذهو

.دحاوماوقنايعيبطنابهرجكلذفةعيطرهوجلكلدحاو4)اًماوقًاّيوسااًرهوجو

الحتسانافالمأالاحتساانوكينأنمنيرهوجلاينعأ)امهداحتانعولخيسيلو

رهوجىلالاحتساتوهاللارهوًجامأكلذنوكينأنمولخيسيلفامهيرهوجنع١٠

امهنا6)ما.ًاهلراصفتوهاللاىلإلاحتخاتوسالارهوجامأو.ًاناسناراصوتوسانلا

ىرخأةعيبطورثآ7)رهوجاهنمراصف(%28)اهريغتاذىلإاهتاذنعالاحتسا

ناسناحيسملاةعيبطفتوسانلاىلاتلاحتساتوهاللاَّنأكلذككلذناكناف

عنشأنماذهواهيلعداسفلالوخدوتوهاللارهوجلباذعلاموزلبجوو.هلاال

ناسناالُهلاحيسملافتوهاللارهوجىلالاحتساتوسانلارهوجناكناو.لاحملا15

ًاعيمجامهالكناكناو.لاحملاعنشأنماذهًوايدقراصفاددحمناُكهنأبجوو

ةعيبطورخارهوجىلإاراصوامهتاذواهتعيبطنعاريغتوامهيرهوجنعالحتسا

ًاصاصرالوًاساحتالوهسيليذلاةردابسالاكناسناالوهلاالحيسملافىرخا

نعاليحتسيملنارهوجلاناكناوسرفالورامحةعيبطاليهيتلالغبلاةعيبطو

تباثنيرهوجلانمدحاولكو.امهتاذنعاريغتالو8)داحتالادعبامهتعيبط٢·

حيسملانأحصونيبتدقفةملكلاماوقوهيذلادحاوماوقبهرهوجوهتعيبطب

Pe(1.:موقة)Lege:دحتاو)Pe.male:اًرهاوجو
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ةملكلاماوقدحاولاماوقلاديحوتبة)نيلعفونيتداراونيتعيبطوأدحاو)موقا

ةعيبطودحاورهوجحيسملاّنأةيبوقعيلاداقتعالطبدقف.يلزألانيالايك'ىتلا

ةدحاو

ةّيهألاحيسملااهنأنومعزتيتلاةدحاولاةعيبطلاهذهنعاوربخاًاضيأمهللاقو

الوةئاملاالاهنأاولاقناف.ةّيسناالوةيلاملاالما.ًاعيمجةّيسناوةّيهالاما.ةّيسنامايمس•

اهنأاولاقناو.لاحملانماذهوؤ)ناسناالوهلاالاحيسملااولعجواورفكدقفةّيسنا

اورفكدقفةّيهلاالةّيسنااهنأاومعزناو.توسانلاباورفكدقفةيناسناالةّيملا

اولعجدقفةّيسناوةّيهلااهنأاولاقناو.هلاريغ(428")حيسملااورّيصوتوهاللاب

ةعيبطلاهذهنأاولاقناو.ةدحاوةعيبطسدقلاحورلاونبالاوبألاوسانلانحن

الوهللاوهسيلحيسملااولعجدقةّيسناالوةّيهلإتسيلحيسملليتلاةدحاولا10

حيسملابرفكلاوةجامسلامهلوقبطاحاو.ؤ)ناسنا

بألاعمةعيبطلايفًايواستمحيسملاسيلأًاريخاًاضيأمهللاقف

عماهيفيوتسملاةعيبطلايفاوربخا:مهللاقف·معن:نولوقيمهف·حورلاو

بألاومهلكسانلااولعجدقفمعناولاقناف؟سانلاعميوتسياهيفحورلاوبألا

ءارتقالانمنوكيامعنشأنماذهو.ةدحاوةعيبطسدقلاحورلاونبالاو1*

ريغسدقلاحورلاوبألاعماهيفيوتسملاةعيبطلاَّنأاولاقناو،ًءزكذّلجهللاىلع

نأاولوقينأمهمزلومهلوقاوركنادقاونوكفسانلاعماهيفيوتسملاةعيبطلا

عميوتسيىرخألايفوحورلاوبألاعمةيوتسم4)امهتدحانيتعيبطحيسملل

ةّيوقعيلاُ)هنودقتعيامفئازنابتساوةيكلملاداقتعاحصونيبتدقف.سانلا

ةيكاطناكريرطبسريوستاًمالو.خيراتلانمهيفًانكامىلانالاعجرنلف-٢٠

ىرخازتخيفو).تامونينسسمخماقأةيكظنأىلعًاكريرطبصاوهدعبريص

.تامونينسسمخماقاةكاطناىلعًاكريرطب6)سوئيسورفأهدعبريصو(نيتسلوقي

Pe(1.:مونقCorr(2.:نالعفوناتداراوناتعيبطو

و)Lege:ًاناسنإالوًافلاالPe(4.:امهدحأ:corr.:اهادحإ



--\AA,ـ

نيرشعوثالثيفو·مورلاكلمساطسناكلمنمةنسنيرشعوتسيفكلذو

نيطسلفبسانلاباصأسدقملاتيبكريرطبايلياىفنامدعبوهوهكلمنمةنس

توموريثكدجو(424)مظعءالبوءابووعرجوةديدشةّدشسدقملاتيبو

نينسسمخرطمتملو

قحسدقملاتيبيفءاملازوعنمقيضناكطحقلانمةسماخلاةنسلايفو•

.ءاملانًمائيشنودجيالفة)عضوملكيفنورفحيسانلا)اوناكوناولسنيعتفج

امدعبو.ةميظعؤ)ًافلختلتقوةريثكرودتطقسوةميظعةفجرةيكاطنابتناكو

تارايدلاءاسؤرقلطنانينسسمخةلياةنيدمىلاسدقملاتيبكريرطبايليايفن

اوماقافميظعحرفبكريرطبلاايليامهلبقفةيأةنيدمبكريرطبلاايلياىلااباسمهعمو

دـعبُهقحلااناوكلملاساطسناتامةعاسلا»:مهللاقكلذدعبو.مايأةعبسهدنع١·

ايليإحُيتماياةرشعدعبو.«حيسملاعوسيانديسيدينيبةصاخأفماياةرشع

اباسنأاولاقو.كرطبةنسنورشعوعبرأاهنمةئسنوناقوينامنُهَلو4)كرطبلا

عقوتقولاكلذيفُهنأُهلليقفكلملاساطسنأنملأسوتقولاظفحسيدقلا

ناكفهغامديفةلعكلملاساطسنااهيفباصأديدشدعروقربةـّينيطنطسقلاب

هللازجرةقحلىتحتيبىلاتيبنمبرهيوثيغتسيوحيصيوهديبهسأركسمي١*

بحاصسيدقلاسويسودويثىفنُينأبتككلملاساطسناتومينألبقو0ُهلتق

تامسدقملاتيبىلإباتكلايفاوينألبقنفسدقملاتيبنمسكودلاريد

يفكلذونينسعستمورلاىلعسقرتةنيدمنموهوسونيتسويهدعبكلمو

ثكالملاسونيتسويناكو·سرفلاكلمزوريفناداقكلمنمةنسنيثالثونيتنثا7"

كلملاساطسنا"ءاقننملكعجرينأرمأف.%)قحلاب(424ْ)مَلاقةنامالانسح

باتكاورهظاوحرفبنابهرلاعمتجافهتنامابسدقملاتيبىلابتكهعضومىلا

()Cor.:ناكوةا)Pe:عضاوملازو)Pe.:"قلختلتقو

PC(4.:كريرطبلا

Corr(6.:"قملابGاق٢٥



نيذلا)فقسالانيثلثلاوةئاّمسلاعبارلاعمجملااوتبثاوًانسحاًديعاودّيعوكلملا

ىلعًاكريرطبانحويريصأسنيتسويكلمنمنينسسمخيفو.ةينوديقلخيفاوعمتجا

ةيمورىلعًاكريرطبسكليفريصهكلامنمنينسعبسيفو0تامونيتنسماقاةيمور

ىلعًاكريرطبسويسودويثرّيصأهكلمنمنيتنسيفو.تامونينسعبرأماق

سويغُهديريصويفنونينسثالثماقأًابتاكناكوة)يلوقيناكةردنكسالا•

.يفنونيتنسماقاةسماشلاسيئرناكوًاًيئاـنمناكةيردنكسالاىلعًاكريرط

ةتسلوأيفو03)تاموأيهونينسسمخماقأيسركلاىلايفنملاسويسودويثعجرو

اـنيمهلدبرّيصوءاففيلوقعيةّينيطنطسقلاكريرطبسميثنانأُهلليقهكلمنم

هكلمنمنينسسمخيفو.تاموةنسةرشعينامثماقأةينيطنطسقلاىلعًاكريرطب

تيبكرطبانحويًاَمف.تاموةنسةرشعينامنماقاةكاطناىلعًاكريرطبمارفأريص10

نمنينسثالثيفو.تامونينسعبسماقافيفنملاايليالدبراصيذلاسدقملا

نيربجتيبلهأنمناكفسدقملاتيبىلعًاكريرطبسرطبريصسنيتسويكلم

ىلاكلملاسنيتسويثعبو0(تاموةنسنيرشعةخسنيفو)0تامونيئسرشعماقأ

ينوديقلخلاعمجملااوتبثينأدلبلك

نيثالثوعستمورلاىلعسوناينيتسويهدعبكلمومورلاكلمسديتسويتامو١٩*

.سرفلاكلمزوريفنأداقكلامنمةنسنيعبراوىدحايف(425")كلذبةنس

كلُمنمةتسلوأيفو.كلملا4)سوينيتسويلةبارقكلملاسوناينيتسويناكو

ىلإكرطبلا)سويسوذويثصخشافةيردنكسألاىلإهجوكلملاسوناينيتسوي

كلذنمعنتمافقحلاىلإعجريوةيبوقعيلاةلاقمُهنعكرتُينأ"رماوةّينيطنطسقلا

رصمىلإعجروهليبسقلطاف6)ةرودوثاهمساوُهنمهتجوزُهتبهوتسافهلتقبمهف٢"

ناكامىلعمادوبرغلابرصمروكنمسديملاوليصُمهللاقيعضوميفىفتخاف

ريصوءاقنوهيلاثعبفكلملابربخلالصتاوموقهيلاعمتجاوةيبوقعيلاةلاقمنمهيلع

!)Pe.:فقسأ:cor.:ًافقسأة)Cor.:ًايبوقعي

.Pc.om•:سوينيتسويل 4) Pc(3

(O.:ةروذواث٢٩ Pcسويشوذوأث.Pc(8



هيلعبثوف.نيتنسماقاًاكلمناكوصوُبهللاقيًاكريرطبةيردنكسالاىلع

ماقاًاكلمناكوسويلدُهللاقيًاكريرطبُهلدباوريصو):واتأةيبوقعيلا

سمخماقاوبرهفهلتقاوداراو0ةيبوقعيلانمباذعوةّدشيفنينسسمخ

تاموابراهنينس

ةيردنكسالاىلعاوبلغدقةيبوقعيلانأسوناينيتسويكلملابربخلالصتاف•

نًماًدئاقذخاواذهنمكلملابضغف٠ُهولتقمهيلعريصيكريرطبلكورصمو

اهلِاهِبِهْيووًايظعاًركسعةيلاعضوةردنكسالاىلعًاكريرطبهبيصفهداَّوق

باثهيلعواهيلالخدةيردنكسألاىلادئاقلالصواّملف،سويرانيلوبأهمساناكو

هيلعيتلابايثلاعزنةسينكلايفلصحاملف٠كلملالبقنماهيلاوُهنأىلعدلجلا

ةيوازلكنمةردنكسالالهألبقف.سّدقومّدقتوة)ةّيكرطبلابايثسبلو١٠٠

مويلاكلذمهنعفرصناو.لتقيداكىتحىصحلابو(425")ةراجحلابُهنومرينكلو

سانلاىلعهأرقينأجاتحيوكلملانمةافاودقؤ)باتّكنأمهلرهظأمايأةثالثدعبو

.كلملاباتكاوعمسيلةسينكلايفدحألامويسانلاعمتجينأسرجلاببرضف

سويراــنيلوبأناكورضحىتحةيردنكسألابنممدحأ4)اقيملدحألامويناكاملف

ىلعفيسلااوعضينأمهنيبوهنيبةمالعبمهيلاراشاذاهباحصأطودقكريرطبلا١*

ةيردنكسالالهأرشعماي:لاقوربنملاوهونابنألاىلعدعصوةسينكلايفنملك

كلملاهجوينامكيلعُتفخالاوةيوقعيلاةلاقممكعّمكرتوقحلاىلإّمـجرنا

مهمّلكُيناكوهف.كدالوأ6)ٌمويومككرححيبتسيو)كمدكفسّلحتسينممكيلا

هباحصالرهظافلتقُينأهسفنىلعفاخىتحةراجحلاب7)بوجريمهومالكلااذه

ةسينكلالخادلتقتةسينكلايفنملكىلعفيسلااوعضوفةمالعلاكلت٢٠

مهبكرىلاسانلاءامديفدنجلاضاخىتحمهترثكىصحيالامسانلانماهجراخو

ةلاقمرذئنيحترهظو8)راقموبأريدىلابيهيداوىلاميظعقلخمهنمبرهف

Pe.om(1.ة)Pe.ةيكريرطبلاو)Cor.:ًاباتك

Corr.eum.:ّمويو Pe(6كئامد:.Cor(قبيمل؟":.Cor(4

Corr(7.:ةنوعجريCor(8.:راقميلإ٢٥



توتساواهيلعاوبلغواهوذخادقةيبوقعيلا1)اوناكيتلاسئانكلااوذخاوةيكلملا

كلذدعبنمو.كلملاسوناينيتسويكلملانمةنسةرشعسمخيفكلذو.ةنيدملا

تقولااذهىلاراقميلاريديفةيبوقعيلايسركراصتقولا

لتقتقوىلإرانلابقحأوةيردنكسالاكريرطبسويرطولتقتقونف

.ةنسنوثالثوسمخةّيكلملاةلاقمترهظو(426)نييبوقعيلاسويرانيلوبأ•

ىلعتبلغدقتناكةيبوقعيلاةلاقمنأل(ةنسنونامثوسمخلوقيىرخأةخسنيفو)

ةيبوقعيةيردنكسالاب2)اونوكينيذلاةكراطبلا1)اوناكو.اهكرصموةيردنكسالا

ساطسناوؤ)نونيزوريغصلانوألمهنفةيوقيًاضيأمورلادلبيفكولملا1)اوناكو

سوناينيتسويكلمنمةنسنيرشعوىدحايفو.ًامدقتمُهتحرشدقنممهريغو

ىراــصناولتقورانلاباهوقرحاواهلكسئانكلااومدهوةرماسلالهأنيطسلفبراث١*

سوناينيتسويىلإربخلاغلبفسلبانفقسأاولتقواًديدشاًباذعمهوبذعوًاريثك

سرطبلأسكلذدنعف.4)ريثكقلخةرهاسلانملتقمظعركسعبثعبفكلملا

يفكلملالأسيوةّينيطنطسقلاىلإيضمينأسيدقلااباسرالسدقملاتيبكريرطب

رامقلطناف·بارخلانماهيفةرماسلالعفاملنيطسلفلـهأنعجازخلافيفختل

لأسوسدقملاتيبكريرطبباتكهنملبقوكلملاهبحرفةينيطنطسقلاىلإاباس١•

دقةراسلانافنيطسلفنعجرحلاففختنأكلأسأ:اباسرامُهللاقف،هجتاوح

ناوةرماسلا)اهوقرحايتلاسئانكلاىنبتنأكلملارمايو.اهوزخاواهلهااولتق

ايليااهأشنايتلاةنيلإةسينكّمتناوناتسرابءابرغللسدقملاتيبيفىني

ةع٠ذفناوبلطولأساملكىلاوكلذىلإكلملاةباجاف.سدقملاتيبكريرطب

جارخفرعينأنيطسلفبهلمعىلإبتكو6)ريثكلامهدّوزوكلذلالوسركلملا٢٠

نألوسرللكلملا7)رماو.كلملا"رمأام(426)ىنبيللوسرلاىلإنيطسلف

الوةنسحةركةميظعةسينكاهنيناوةيفصتناكومحلتيبةسينكمدهي

Cor(1.:ناكCor(2.:نونوكَيَو)Pe.:نونيزوريغصلانوئيزو

ه)Pe.:ًاريثًكاقلخ...لتقف%)Corr.:اهقرحأ



سدقملاتيبىلإلوسرلاىفاواّملف٠اهنمنسحاةسينكسدقملاتيبيفنوكي

ىنبوةرماسلااهترجأيتلاسئانكلاىنبوةنيلإةسينكمتوءابرغللًاذاتسرايبىنب

مويلايهامىلعاهانبومحلتيبةسينكمدهوةريثكتارايد

ةسينكتينبفيكيلفص:ُهللاقف.كلملاىلاعجركلذعيمجنمغرفالف

هيلعُهبضغدتشاوكلذُهبجعاالوهتفصكلملانسحتسيملُهلاهفصواملف.محلتيب•

تريصوُهيفتققش2)ناينبتينبوكسفنل)اهتصنتقافلاومألاتذخا:ُهللاقو

هقنعبرضبرمأمث،ينحصنتملوتيهتشاامىلعز)اهينبتملوةملظمةسينكلا

تامو،ًاسحكاينب4)ايفوصرامةسينكةينيططسقلابكلملاسوناينيتسويىنبو

سوناينيتسويةّيننسحانيسروطنابهر)اوعمساملفةنسنوعستوعبرأُهلواباسرام

بارعالاَّنأاوكشوهيلااوراصتاريدلاةرامعوسئانكلاناينبلهتبحموكلملا1·

مهيلالقنولخديومهعضاومنيزختبمهماعط6)اولكأيومهنوذؤيليبسإينب

كلملامهللاقف.نابرقلانولكأيفسئانكلانولخديواهيفاملكنوذخأيو

هيفنّصحتتل7)ريدانلينبتنأكلملااهيأكّسَن:ُهلاولاق،نوديرتاذاف:سوناينيتسوي

يفنيددبتماوناكناونابهرلايف8)ارمتحيريدايسروطيفكلذلبقنكيملو

مهلناكو.اهنمىسوم(427")ةبسأّلجهللامالكيتلاةقالعلالوحةيدوألاولابجلا١•

اذااوناكو،ميرّكرمةسينكيفومئاقمويلاىلإوهوينبمريكجربةقيتعلاقرف

كلملاثعبف.جربلاكلذيفاونّصحتواوعمتجاالاحُهنماوفاخو"رمانابهرلاءاج

ءاشاملوسرلاىلاعفدينارصمبلماعىلإبتكوًاريثكألمهدّوزولوسربمهعم

ةسينكينبينألوسرلارماو.ةراملارصمنمهيلالمحيولاجرلابُهنيعينأولاملانم

نصحأريدملاعلايفنوكيالىتحةنصحيوانيسرطريدينيوةيارريدينيومزقلاب٢"

نابهرلاوريدلاىلعررضنمهيففاخيعضومريدلاىلعنوكيالُهنمو)قثوتسيوُهنم

ةيارريدىنبوسويساناثارامةسينكمزقلابىنبمزقلاىلإلوسرلاكلذيفوالف

Pe(1.:اهيضتقافة)Corr.:ًانايبؤ)Corr.:اهْيَبُتمل

Pe(4.:ًافوصايجأ؟)Corr.:عبسCor(6.:نولكأيو

Corr.cura.:عمتجيو)Lege:قثوتساو٢• Pe(8اًريد:Pe.recte(7



برقهيلعينبمجيبلاونيلبجنيبقيضميفةقالعلاباصافايسروطلبجىلاراصو

نأَمف،ةيدوألايفةا)نيقرفتمنابهرلاوةقيلعلابرقعنتءايم)نويعاوةقيربلا

قوفسيلنألءاملالجأنمهركفةقالعلاوجربلاعضومكرتيولبجلاقوفريدلاينبي

نيب1)ريدلاوأريدلالخادجرملاوجربلاعضومةقيلعلاىلعريدلاىنفءاملبجلا

طسويفعقورجحبىراويلامشلالبجلاسأرقوفدحاودعصنأقيضميفنيلبج•

ةقالعلالجانم1)قيضملاعضوملاكلذيفريدلاىنباناو.نابهرلاّرضفريدلا

ةاروتلاىسومذخاعضومقوفلبجلاسأريفةسينكىنبو.هايملاوةفيرشلاراثالاو

الودريدلاسيئرمساناكو

سئانكلانمىنبامبهربخاكلملاسوناينيتسويىلإلوسرلاعجرأو

تأطخادق:كلملاُهللاقف.ايسروطريدىنبفيكهلفصوو(427")تارايدلاو١·

،لبجلاسأرقوفريدلاتينبًالهف.ءادعالامهنمتبكلاونابهرلاىلإتأسأو

سأرقوفريدلاتينبولوءاملابرقوةقيلعلاىلعريدلاتينبانأ:لوسرلاهللاقف

3)اوتامءاملانممهوعنموموق4)مهورصاحولوءامالبنابهرلاؤ)اويقبلبجلا

تنكف:كلملاُهللاقف.مهنم6)اًديعبنوكتًاضيأةقيلعلاتناكَوشطعلانم

.ررضُهنمنابهرلاىلعنوكًيالثلضرألاىلإريدلاىلعّلطملايلامشلالبجلاتيّده1•

نأانلأّيهتامماشلاو7)رصمومورلاضرألاومأانقفنأاننأول:لوسرلاهللاق

هقنعبرضبرماوهيلعكلملابضغف،لبجلاكلذكردن

مهنايبصومهئاسنعممورلاديبعنملجرةئامُهعمهَجورخآلوسربثعبمث

ىنبو8)ديعلانمّنهنايبصوّنهناسنعمىخآلجرةئامأرصمنمذخأينأةرساو

ىرجيونابهرلاوريدلانوظفحيوكانهاهيفنونكسيًاتويبانيسروطجراخمهل٢·

لوسرلايفوًاكلف،مهيفكيامةريملانمرصمنمريدلاىلإومهيلالمحيوقازرألامهيلع
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ة)نصحيأاهنضحوةريثكتالزاـنمهيقرشيفريدلانمجراخلاىنبايسروطىلا

ىلاىعسيعضوملاو،ُهنَعَو)نوديوريدلانوظفحياوناكفديبعلااهيفنكساو

مالسألا4)اورهظونامزلامهبلاطواورثكواودلوتالف.ديبعلاريدتقولااذه

ًاضعبمهضعبلتقضعبىلعمهضعبراغاناورمنبكلملادبعةفالخيفكلذو

يفتقولااذهىلامهدالواوملسانممهنموبرهنممهنمولتقنممهناف

مويلاىلاريدلانابلغنوكسيو(428)حلاصونبمهللاقي)نيملسمتارايدلا

اهيفنكسيالئلاوملسانادعبديعلالزانمنابهرلابرخو.6)نييمحللامهنمو

بارخمويلاىلايهودحا

ماقإةيمورىلعًاكريرطبسويتاافينوبريص"سوناينيتسويكلمنمنيتنسيفو

نيتسماقأةيمورىلعًاكريرطبانحويريصهكلمنمنينسعبرأيفو.تامونيتنس

ةنسماقاةيمورىلعًاكريرطبسويغأريصهكلمنمنينستسيفو.تامو

سمخماقأةيمورىلعًاكريرطبسويرانيليريصهكلامنمنينسعبسيفو.تامو

ةيمورىلعًاكريرطب7)سويليجنبريصهكلمنمةنسةرشعثالثيفو.تامونينس

.سماخلاعمجملاناكهتسائرنمةنسةرشعسمخيفو.تاموةئسةرشعينامثماقا

ىلعًاكرطبسوينافيإريصسوناينيتسويكلميأهكلمنمنينسرشعيفو

تامونينستسماقا(8)يلوقعيناكوةينيطنطسقلا

عبسيفو.عئارشوةريثكماكحااهيفةريبكةلاسرسوناينيتسويكلملابتكو

ةنسةرشعيتنثاةّينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسويشيتوأرّيصأهكلمنمةنسةرشع

ةنسةرشععبرأيفو·سماخلاعمجملاناكهتسائرنمةنسةرشعىدحايفو.يفنو

.تامونيتنسماقاسدقملاتيبىلعًاكريرطبسويراقمريصسوناينيتسويكلملانم

سمخيفو.سماخلاعمجملاناكهتسائرنمةنسةرشعىدحايفو.تاموةنسةرشع

ماقأسدقملاتيبىلعًاكريرطبسويشيتوأريصهكلمنمةنسةرشععبسيفو
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تاموةنسةرشععبرأماقأةيكاطناىلعًاكريرطبسنمدريصهكلامنمةنسةرشع

مايأيفرهظوسماخلاعمجملاناكهتسائرنمةنسةرشعثالثيفو.(428)

ءامسلايفرهظكلذدعبمث،ًاموينيعبرأماقأمظعمجتءامسلايفكلملاسوناينيتسوي

ًامايأماقأراننمحمر

خانتلابلوقيناكوجبثمفقساسوناجيروأكلملاسوناينيتسويرصعيفناكو

سوتيرودوثوةصيصملافقسأسوادتواهرلافقسأ1)اهنأًاضيأناكو.ةمايقسيلناو

.ناكحيسملاانديسدسجنأؤ)اولوقيةفقاسالاءالؤه2)اوناكو.ةرقنأةنيدمفقسا

ةينيطنطسقلاىلإمهصخشفهجرفكلملامهتلقتعسف،ةقيقحريغالايخيأايساظناف

دسجناكنأ:4)كرطبلامهللاقفةينيطنطسقلاكريرطبسويشيتوأنيبومهنيبعمجو

ايساطنفهلوقوايساطنفُهلعفنوكينأ.3)بجيفّماعزاكايساطنفحيسملاانديس

:جبنمفقساللاقو.كلذكوهفلوقوأ6)لعفوأسانلادحالهنياعندسجلكو

8)توملانمسانلا7)اوموقيكلذكنأانملعاوقوملانمماقدقحيسملاانديسنأ

اذاروبقلايفنملكنأىتحةعاسيئأتنأسدقملاهيجتايفانللاقو.ةنونيدلاموي

مهيلعبجوأف٠ةمايقسيلنأ10)اولوقتفيكف9)اويحيهللانباتوصباوعمس

ىلاكلملابتكف.هيفاوُنَعْلَيِل11)ًاعمجممهلنوكينأكلملارمأف.نعللاومرحلا

سنمدىلاوةيردنكسالاكريرطب1ؤ)سويراـنيلوالمهعمجت12)ةكراطبةعبرألا

14)سويليجنبىلاوسدقملاتيبكريرطبسويشيترأىلاوةيكاطناكريرطب

ةفقاسألاءالؤهنعلاورضحيلةينيطنطسقلاىلااوصخشيناوةيموركريرطب

ملوةينيطنطسقلا(429")كريرطبسويشيتوأعمجملااذهيفناكَواورضخل
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نيذلاةفقاسالا)ددعناكف.مهاوقلبقومهتفاودقُهناالاليكَوُهلنكالو

نموةفقاسألاءالؤهاونعلفنيتسوةعبراوةئامسماخلاعمجملااذهيفاوعمتجا

2)ايناوةصيصملافقسأسوادتوجبنمفقساسناجيروأمهومهتلاقعلوقي

لايخالةقيقحًاديسدسجنأاوتبثو.ةرقنأفقسأستيرودوثواهرلافقسا

اوتبثو.دحاومونقاونيلعفونيتئيشمونيتعيبطبفورعّمماتناسناوَماَتهلاُهناو•

نوكتنأدبالةمايقلاوةلئازايندلاناومهلبقؤ)اوناكيتلاةعبرألاعماجملالبق

ةئاثلثلا4)اولاقكتاومألاوءايحالانيبيفمظعرجييتلاحيسملاانديسناو

نيمّركماوفرصناورشعةيناثلاو

ةقاعالااونعلوةينوديقلخيفاوعمتجانيذلانيثلثلاوةئاسلاعبارلاعمجملاناف

يفاوعمتجانيذلا6)فقسانيتسلاوةعبرألاوةئملاسماخلاعمجملا)اذهأىلا

كلمنمةنسنيرشعوعبسيفكلذونينسثالثوةنسةئامةينيطنطسقلا

•مورلاكلمسوناينيتسوي

نماوفاخفهلتقباوتهو"رماسانلاركنافسرفلاكلمزوريفنأداقاًماف

لجِرهيلعبثوُهلتقالف،ُهلتقىتحرخاوسهريزوىلعهووغُياولازيملف.رخاوسهريزو

ىلعاهمسقتلضرألايفقازرألالعجاغاهللاَّنأ:هلاولاقفهباحصاو7)قزرُمهللاقي1•

افنوملظُيدابعلانكلوهبحاصىلعلضفدحألنوكيالىتحةيوسلابدابعلا

كلذيفنورظننحنفهيخاىلعهسفنمهنمنيرألكرثأتيومهنيب(429)

لضفهدنعناكنفنيلقملاىلعنيرثكملانمنوّداروءاينغألانمءارقلانوذخآو

ىتحهريغنيبوُهثبانيساووُهنمكلذانعرتئاةعتمألاومدخلاوءاسنلاولاومألانم

هئاسنوهلزنميفناسنالاىلع8)اوبلغتياراعجل.هريغنمءيشبقحأًدحانوكيال٢٠

دحاهيلالصيالناكميفسانلانعزوريفنأداقاوجحومهرمأيرقوهلاوماو

ضهنرهرزكلذىأراملفةناكمهلاوخانم1o)فسمارهللاقيأو)لجراولعجو
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داعاو0ؤ)ريثكقلخ2)قيزرمباحصأنملتقف1)سراففارشأنمةعاجيمهيلا

4)ةيقوزرملانميقبنملزيملو4)فسرامحرطوهكلموهناكَمىلازوريفنياداق

ىأرائلف.جراوخهيلعجرخوهتكلممهيلعتبرطضاورهعرزلتقىتحداقنورغي

هنباورخوسلتقىلعمدنهرمأهللاراصامداق

ثالث4)فساماراهكلميتلانينسلاعمدابقكلمامعيمجناكَوداقتامو

كلموناورشونأُهللاقييذلاوهوداقنلاىربكنباهدعبكلممث،ةنسنيعبراو

كلمسوناينيتسويكلمنمنينسعبرأيفكلذورهشأةتسوةنسنيعبراواعبس

نمناكامىلادهعوهتكلممنممهافنف)ةيقزرملاءاسؤربىرسكرماف،مورلا

هدنعلاملاكلذلعجثراُوهلنكيملاموهباحصأىلإهّدرف،هوبصتغاًامممهلاومأ

هيلعاهّدرفهتعيضوهرادىلعبلغنمىلإرظوبخامةداعودسفامحالصتسال

نمًافعضرهملانماهلذخاوُهنماهعزتناًامكةأرماىلع(480)بلغتناكنمو

ناكاملثماهلعبىطعألعباهلناكناوُهنماهجّوزفاهباتكنوكيناالااهرهم

ىلإهاعداممناكو.اهيلاةجاُحهلتناكنااهلعباهذخأواهاَيآهجيورتدنعاهرهم

نأرمأو،مهداسفتساةفاكةماعلاكلذيفرظنلامئارجلالهالتابوقعلاكرت

مهبتلخدومهب6)نومّيقلاكلهنيذلافارشألاوتاتويبلالهأتالاـيعىصحت

اممهدالوأملعتومهيفكيامبمهبماقيفمهلماراومهماتيأنميقبنمىلعوةجاحلا

رظنينأرماو.رسيالالهأنمءافكألامهتانبحكوتاعانصلانمنوثحتسي

اهلرفحتناو٠اهترامجنعاوزجعىتحاهبابرأفعضبعايضلاونكاسملانمبرخام

8)رودلايفمهتقفنىلعاهباحصأناعيوراهنألااهيلايرجتىتحينقلاو7)يفاسملا

مث،اهنمًارخمناكامنوصحلاىنبتوتبرخيتلاىرقلادقتفتويشاوملابمايقلاو

هتريساهيفيتلاريشدزابتكجرخاولامهالايفمهتبثوةاضقوالعوءارزوراتخا

راسمث.قافآلاىلإكلذببتكوةريسلاكلتىلعسانلالمحلاهبراسىتلا

;vocaverat.:ةيقدزملا sicetiaminfra. 5) PcفساامارCodexeum supra(4
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سوناينيتسويكلمنمةنسرشعيتنثاوهكلمنمنينسعستدعبةيكاطناىلاهدونجي

2)حتفومهلتاقفمورلاكلمسوناينيتسويل1)دونجةيكاطنأيفباصافمورلاكلم

اهقرطولفسلاوولعلايفاهلزانمةّدعوؤ)اهعردىلعةنيدملاُهلتروصفرماوةنيدملا

(480)ةنيدمُهلينينأُءرماونئادملابهتفيلخىلإةروصلابثعبو.اهيفامعيمجو

تينُبف،قرفنيعلارظثميفةيكاطنانيبواهنيبنوكيالىتحاهتعنصواهتروصىلع•

اهيلااوراصاّملف.اهونكسيىتحةيكاطنالهأاهيلالقنوةيمويلااهامسوةيدملا

مهنأكمهلزانمهبش6)ىلإمهنم3)تيبلهألك4)ىضمةيدملابابنماولخدو

اهيلااوداعوةيكاطنانماوجرخاغآ

سويجالبريصمورلاكلمسوناينيتسويكلمنمةنسنيثالثوىدحايفو

ريصأهكلمنمةنسنيثالثوسمخيفو.تامونيئسعبرأماقأةيمورىلعًاكريرطب١·

هكلمنمةنسنيثالثيفو.تاموةنسرشعيتنثاماقةيمورىلعًاكريرطبًانحوي

لهأهيلع77)اوعّداونينستسماقاةكاطناىلعًاكريرطبريبكلاساطسناريصا

تيبىلإراسو.اهنفدواهيفسّدقيناكيتلاهبايثذخاومهنمبرهفىلُزهْلاةكاطنا

نيرشعًواعبرأماقأفليدانقلا8)دق"تفلدنقةمايقلاةسينكيفراصواًركنتمسدقملا

ناكهنادحاهبو)يرديملوليدانقلا8)دقوةمايقلاةسينكمدخيتفلدنقةنس١٩

.تاموةنسنيرشعًواعبرأماقأةيكاطناىلعًاكريرطبسويروغيرغهلدبريصو.ًاكرطب

تيبىلعًاكريرطبيناثلايراقمريصسوناينيتسويكلمنمةنسنيرشعوعستيفو

ًاكريرطبانحويريصهكلمنمةئسنيثلثوثالثيفو.تامونينسعبرأماقأسدقملا

هغلبهكلمنمةنسنيرشعويناـمتيفو.تامونينسرشعماقأسدقملاتيبىلع

هلدبريصوًءافنف1o)يلوقيراصوقحلافلاخدقةينيطنطسقلاكريرطبسويشيتوأنأ٢*

سويشيتوانأمث.تامونينسعبسماقاةينيطنطسقلاىلعًاكريرطب11)سنحي(484")
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:فدرينأهولأسمهتاوهداَّوقو)ءارزوبكلملاىلعلئطختيفنملاةينيطنطسقلاكريرطب

نينسعبرأماقويسركلاىلإكلملاةّدرف،روزُهنعليقيذلاناويسركلاىلا

ماقأةينيطنطسقلاىلعًاكريرطبانحويريصهكلمنمةنسنيثالثوعستيفو.تامو

عستًاكريرطبةماقإةيردنكسألاكريرطبسويرانيلوأًاّماف.تاموةنسةرشعثالث

.دعبريصوسماخلاعمجملاناكهتسائرنمةنسةرشعتلثيفو.تاموةنسةرشع

عبسيفو.تامونينسثالثماقأًاينانمناكوةيردنكسالاىلعًاكريرطبانحوي

ناكوةيردنكسألاىلعًاكريرطبسرطبريصسوناينيتسويكلمنمةنسنيثالثو

ًاضغبمريغًابحمةنامألانسحكلملاسوناينيتسويناكو.تامونيتنسماقاًاًيوقعي

ةيكلملاةلاقملًابصعتموةيبوقعيلاةلاقمل

سونيتسويهدعبكملعوةنسنوثالثوعستكلملايفُهلوكلملاسوناينيتسويتامو

نيبأىرسككلمنمةنسنيثالثوعبسيفكلذوةنسةرشعثالثمورلاىلعثّدحلا

ز)ضغبمريحلاريثكةنامألانسًحاضيأثدحلاسوئيتسريناكو.سرفلاكلمدابق

ريصأهكلمنمةنسلوأيفو.ةّيكملاةلاقمل4)ٌبحموةروطسنلاوةيوقعلاةلاقا

تسيفو.تامونينسسمخماقأًاّينانمناكوةيردنكسألاىلعًاكريرطبسويسانثا

ىدحاماقأةيردنكسألاىلعًاكريرطبقحلابمئاقلاانحويريصهكلمنمنيئس

ماقأةيمورىلعًاكريرطبسطقدانبريصهكلمنمنينسنامثيفو.تاموةنسةرشع

ًاكريرطبسويجالبريصهكلمنمةنسرشعيتنثايفو.تامو(484")نينسعبرا

تامونينستسماقأةيمورىلع

ةطايهلاوحنهدونجيراسفناورشونأىتسملاسرفلاكلمدابقنيأىرسكماو

داــبقنيأىرسكبتكفكلذلبقناقاخرهاصناكدقووّدجزوريفرتوبمهبلطي

لتقمهتافمهيلاهلوصولبقةطايهلاىلإريسملاةلئسيوهصوخشبهملعيناقاخىلا

لزناو.ناورشنالناسارخضرأنماهءاروامواهيفاموخلبتملسو.مهكلم

فيسهيلعامدقناسارخنمفرصنااملف،ربكألاناقاختنبجورتوةناغرفبهدونج

؛)Car.:هئارزوبة)Car.:ماقف"و)Car.:ًاثبب"

Cor(4.:ًابحمو)Pe.male:مدقو

“ ------------------------------------------------------------------------



سحY'\•-س

نمدئاقبُهعمثعبفةشبحلاىلعةرصتسينميلالهأسأريريمحلا1)نزيودنا

رصنلاناورشناحّبعلزيملوكانهاوماقونميلااوحتفمليدلانمدنجيفهداَّوق

هنباىلإدهعةافولاهترضحاملف.هتيعرلاححبصأىتحهدونجهجوثيحرفظلاو

ةثايفكلذورهشأةتسوةنسةرشعىدحاناورشتنانيأزمرُههنبأ•

مورلاكلمسونيتسويكلمنم

عبرأمورلاىلعؤ)سويرابيطهدعبكلمومورلاكلمثدحلا2)سونيتسويتاممث

ةنسلوأيفو.سرفلاكلمناورشنانازبرهكلمنمنينسثالثيفكلذونينس

تسماقاةينيطنطسقلاىلعًاكريرطب4)سوقايروكريصمورلاكلمسويرابيطكامنم

ماقأسدقملاتيبىلعًاكريرطبسونأريصهكلمنمنيتنسيفو·تاموةنسةرشع١*

تامونينسنامن

ةنسنيرشعمورلاىلعقيرومهدعبكـلمومورلاكلمسويرابيطتامو

يفناكو.سرفلاكلمناورشنانيبزمرهكلمنمنينسعبسيفكلذو(482)

5)نيتعيبطحيسملاانديسنألوقيناكونوراُمهللاقُيبهارمورلاكلمقيرومرصع

هتلاقمىلعُهعبتنمرثكأوسانلاةلاقم7)دسفاف6)موقاودحاولعفوةدحاوةئيشمو١٩

مورلاو)ضرأنمةعاجومصاوعلاونيرشقوةامحةنيدملهأ8)ـبنيلئاقلاهذيمالت

تاماملف.نوراممسانم11)قتشمةّينوراملاهتلاقع16)نيلئاقلاوُهلنيعباتلااويسف

نورامنيدباونادونورامريدفوتسوةاحي1ؤ)ريدةامحلهأ12)اونبنورام

ةيكاطنابةديدشةميظعةفجرتناكقيرومكلمنمةسماخلاةلسلايفو

ًاضيأتناكهكلمنمةنسةرشععستيفو.اهناكسكاهوةيكاطنارثكآمدهناف٢·

ةنسةرشع

Pc(1.نزويد:corr.:نزييذPc(2.":سونيتسي

Pe.male(3:سويرابظPe(4:سوقايركCor(8.:ناتعيبط

Pc(6.:دحاومونقوPc(7.:دفاوCorr(8.:اجنولئاقلا

(o.:نولئاقلاُوهلنوعباتلايّمُسف11)Cor.:ًافقثم Cor:لمآ:Pe(و



ةريثكندمتمدهناوراهنلانمتاعاسثالثىلعماشلاومورلاضرابةديدشةفجر

قرومكلمنمنينسعبسيفو0ةفجرلانمريثكقلختامومورلاوماشلاضرأب

يفو.تامونينسنامثماقأسدقملاتيبىلعًاكريرطبسكاسياريضكمورلاكلم

سدقملاتيبىلإةكاطنالهأجرخفةيكاطنأكريرطبسويروغيرغتامةنسلاكلت

دق:سدقملاتيبكريرطبسكاسيأمهللاقف،ًاكرطبمهيلعُهنوئّيهيًالجرنوبلطي

"هوذخاوِهب1)ويضرف.ةمايقلاةسينكمدخييذلاتفلدنقلاخيشلااذهبمكلتيضر

ساطسناانأ:مهللاق.ال:ُهلاولاقف.ينوفرعت:مهللاقف.ةكاطناىلاهباوضميل

كلذذنماناومكمتبرهءازابينومتيمرًاكلفةكرطبمكيلعتنكيذلا

ةكاطنانماذكواذكعضوميفيلايثتنفدتنكو.ةمايقلاةسينكمدخاتقولا

ُهَباَيثهيفنفديذلاعضوملاىلاؤ)مهباجوةيكاطناىلامهعماوذخاف(482)

تامونينسعستًاكرطبمهيلعماقاف،يسركلاىلإهوّدرواهجرخاف

ًاكرطبةيكاطناىلعرخآساطسناريص''قيرومكلمنمةنسةرشععبسيفو

نيرشعونيتنثاساطسناتومدعبةيكاطنايسركماقف.تامونينستسماقأ

ىلعًاكريرطبايرخزريغصقيرومكلمنمةنسةرشعسمخيفو،كرطبالبةنس

ريصقيرومكلُمنمنينسسمخيفو.يس"نأىلإنينسعبسماقأسدقملاتيب

ةنسةرشعينامثيفو0تاموةنسةرشعثالثماقأةيمورىلعًاكريرطبسويروغيرغ

ةرشععستيفو.تاموةنسماقاةيمورىلعًاكريرطب4)سوناينياصريصهكلمنم

.تامونينستسماقأةيمورىلعًاكريرطب5)سويطافينوفريصقيرومكلمنمةنس

ةرشععبرأماقأةّينيطنطسقلاىلعًاكريرطباموتريصهكلمنمةنسةرشععبرأيفو

\

ةيردنكسالاىلعًاكريرطبسويجولوأريصهكلمنمةيناثلاةنسلايفو.تاموةنس٢*

(نيتنسلوقيىرخأةخسنيفو)تاموةنسنيرشعماقأ

ىلعًاسيئرناكوةيقيرفاةنيدمنم"صللجركلملاقيرومرصعيفناك

PC(4.:سونايباص

Corr(1.:اوضرف

PC(3.:سويتاافيتوف



.ًاّيهتينكيملوقيرطلاتعطقناف.هبلسذخاوُهتقالأاًدحاىقليالناكوصوصللا

دهتجاوبلطفنصلاكلذنًماعزفةيقيرفأةيدمقيرطبزرحيسانلانمدحال

.هيلعردقيملفصللاكلذذخأيهنأىلعركبُملكوةيحلكةيقيرفأقرطب

نامألاّ صلاكلذىطعافهناملغضعبنممالغبهَجاوفكلملاقيرومكلذغلبف

ضرممايأدعبو.ُهَمَدقوُهَمكو(4885):ريفكلملاقيرومىلإراصوناالالبقه

تاذحورطموهاميف.ةّينيطنطسقلاةنيدمبيذلاناتسراميبلايف"وريصفصللاكلذ"

هبرىلالبقاوتوملابنقياوعجولانمهباملًالاقثمُهسفنىأردقويلايللانمةيل

سرطبءاكبتلبقكبرايكلأسا:لوقيوعّرضتويكيهدابعب)ميحرلافوؤرلا

لبقأكلذكفكعمبلُصيذلاصللاتلبقاكَوايقزحءاكبتلبقاكَوُهلترفغو

ةماعبهينيعحسميناكو.يعرضتلــبقاكتمحرةرثكوياياطخاهبعويومد١٠

ملسأمث·هاياطخبّرقوهبرىلاوعديةريثكتاعاسصللاثكفههجوىلعتناك

ىضرملادهعتيناكولضافريخءابظألاءاسؤرنملجرةينيطنطسقلابناكوهحور

اميفىأرذاهلزنميفمئانبيبطلاكلذانيف.مويلكيفناتسرابلايفنيذلا

كلذريرسنماونددقنادوسةعامجصللااهيفتاميتلاةعاسلايفمئانلاىري

نيلجرىأرُهنأمث.ةتبثمصللاكلذاياطخاهيفةريثكسيطارقمهعموصللا١٠٠

نادوسلا2)اولبقافنازيمامهعموًاسحسمشلالثموًاضايبجلثلالثمعيضتامههوجو

نيلجرلادحألاقف.ىرخألاتاقثوُهتفكتعفترافنازيملايفسيطارقلاعيمجاوعضوف

هلسيلوانلنوكي"يشيأ:رخآلالاق."يشانهاهانلامنحت:هبحاصلنيضيبملا

يتلاةماهلاادجوفءيرسيفنابلطيالجو،ةيصوصللانمفرصناذنممايأةرشع

يتلاىرخالاتعفتراوةصقانلاةفكلاتلافةفكلايفؤ)اهوقلأفهينيعاهبحسميناك٢٠٠

ةمحرتبلغدق:ه)اولاقو(488")اوحاصف.اهلكتدّدبتوسيطارقلااهيفناك

بيطلاظقيتساف.نينوزحم)نييزاخنادوسلابرهواهبابهذوسفنلااذخاوهللا

6)"هوربخافهينيعىلعةاقلمةماعلاوًاتيمهدجوفصللاىلإهتعاسنمبهذو

Corr(4.:الاقواحابصفCorr(6.:نيزانخCorr(6.:هريخان76



بيبطلاذخأف0هئاعدوهئاكبنماوعمسامب"صالابناجىلإًامايناوناكنيذلا

امبوهمانميفىأرامبهربخاواهايأةف)ءاروافكلملاقيرومىلعلخدو)ةماعلا

هللدمحلا:كلمللبيطلالاقو.صللابناجىلإًامايناوناكنيذلانمعمس

لوألاكلذفبيلصلاىلعلوألاصللالبقكلرفغوكيديىلعصللالبقيذلا

يناثلااذهوه

ةظالغلاو4)ةظاظفلابًافورعمناكفسرفلاكلمناورشنانازمرهؤ)رماف

هتكلممنمًاريثكسبحوشاعملايفمهيلعقّيضوسانلايفُهتريستءاسففنعلاو

مهيلاثعبف،ةريثكدونجيفناقاخهيلعجرخذاكلذكوهانيبف.مهتاجردطحو

.ةلتاقملانًمافلارشعينثايفرينوُسهَللاقييذلاوهومارهبُهللاقيًالجرزمره

امزكذناقاخرمأنممارهبغرفالف.هكاسعحابتساوناقاخل"ينوسمارهبلتق10

عجرينأفاخوهدونجوهداّوقيفهيأرءوسوةريسلافنعوةظالغلانمزمرههيلع

نمقارعلابناكنمبثوفهتعاطنمهديعلخوناسارخبوهورينوسهيلعفلاخفهيلا

هلتقنوفوختياوناكمهنأريغ.هكلمنعهولزعفهريبدتءوساوأرًالزمرهدونجلا

ًاثيغتسممورلاوحتًابراههجوتكلذىلع)آَوقيملًالفهترصنلهباحصأعمالبقم1•

نمةينامثهعمناكو.هترصنلاًركسعُهعمثعبينأُهلئسيوكلملاقيرومب(484)

ىرسكملعفمهرمأيفمهنيب7)اورماوتاوراسًاّملف،هألاخماطسنو6)يدبنوهباحصا

دالبلاهذهنمحربتنأيأرلاسيل:ُهلاولاقف،هيلعمتمزعدقامينوملعا:مهللاقف

9)بتكفزمرهقلطنيفمورلاكلمقيرومىلاريصتنأهركتنألزمره8)لتقنىتح

مث.هولتقفزمرهىلإاوفرصناو.هركنامُهنمانلانيفُهنمانبرهالاكلملاقيرومىلا٢٠

اوحبصأاملف0.1o)هفأاوتابفقيرطلايفريديفاورتىتحُهعماوضفىرسكىلااوعجر

Melius.:دارأف Pe(ربخاوه":Pe.addithic perperam(ر

Cor.eum.:ًالافPe.male(4:ةضاضفلاب)Cor.:ّرقيمل Pe(و

Teferunt:اورمآت 7).LegeيدنبmodoيدبنCodex moster et Pc.modo(6
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اونقيأليخلاىلااورظناملف·مهبلطيف1)اهجودقرينوسمارهبناكليخمهتمهد

ليخلاتمدقفبابلاقلغافريدلاباوبيدبن.رماوريسملايفاوذخاومهباودمه

انرصدقمكللوقيىرسكنأ:مهللاقويدبنمهيلادعصف،ريدلابتطاحاىتح

"وباجاف.اولعفافاذهانمويةّيقباذهانناكميفاوّرقتنأّمتيأرنافمكيديأيف•

لوقيىرشّكنإ:مهللاقومهيلعفرشاويدبندعصليللاناًكاملف،كلذىلا

حصلاىلإهذهانتليلداوساولهمتنأّميأرنافمكلركشلاتلتحادق:مك

لثممهبلعفُييدبنلزيملف،كلذىلا.هوباجافريسملالبقتسنومكيلاجرختو

ملعاكلذدنع.ةديعبًاضرأاوغبواونعمأدقُهعمنموىرسكنأملعىتحكلذ

مهتَّصقهيلعاوُصتافمارهبىلإهباوراسويدناورسأفمهلُهَيومهرمأمارهبدج١٠٠

شخوايسنيلامارهبُهللاقي(484")ُهلرهصدنعهسبحبرمأوُهنمهبجعدتشاف

:ُهللوقيورينوسةبحصيفهدهزيوىرسكةعاطيفُهبغريروكذملامارهبىلعلبقاف

.ىرسكدنعةميظعةلزنمكلذبقحتستقرينوسلتقيفلاتحتنأكلىرأينإ

"سحافرينوسلتالتحتوهبلقلتساىتحلوسردعبالوسرهيلافرصيلزيملف

هيلعردقيملويدبنبرهوهلتقبرمأفهبرينوس١٩*

ركسعبُهعمثعبولوقنسحأ"دلبقمورلاكلمقيرومىلعىرشكمدقًاسلف

ةينيمراقيرطىلعؤ)دونجلانمقيرومُهعمهَجويذلاوىرسكلبقفهورصنيلميظع

اًديدشالاتقالتقافناجيردابُهيتأىتحريوسمارهبهيلاراف،ناجيردابلرتىتح

كانهلتقىتحهرمأيفلاتحيىرسكلزيملف0.كرتلابقحلىتحرينوسمارهبمزهناو

عبسيفكلذوةنسنيثالثوًاعستزيورياُهللاقوزمرهنيأىرسككامو٢

كلملاقيرومىلإًادركلملاىرسكلماقتسااملف.مورلاكلمقيرومكلمنمنيئس

قيرومىلإبتكف،مهلثملُهلثمهبرمأياملضفأنمتالصوزئاوجيمهلرماوهدج

4)يلزوجيامُهنأكلملاقيرومهيلابتكفميرماهمساناكوهتنباُهنمبطخيكلملا

Pc(3.:دجلاCorr(4.:يلزوجيال٢٥



دحأاذهلعفيملوًامكيلعوانيلعراعاذه:هلاولاقو.ةدّرقوهئارزووهباحصأ

هذهلجيورتلاّبحكلمحيالفتقولااذهىلاريشدزانمسرافكولمنمكلبق

نقيرومىلإبتكرّصنتاملف.مهلوقلبقَي(485)ملف.مهل؟)اًدبعالىراصنلاناو•

فصوينأُهنعزجعيامةضفلاوبهذلانماهعملمحوهتبأقيرومهيلاثعبفهربخي

ىرسكزيوربادعو.هلثمىلااهلثم6)لمحينأهبشياميراوجلاونايلغلاوزاهجلانمو

فنعلابهتّيعرىلعلبقأمث07)هألاخماطسنويدنلتقومهلتقفهابألتقنمىلا

قافنالانعكسماوهئابانمدحاعمجيملاملاومألانمعمجفةريسلاءوسو

._سوؤرلا8)َلذوهوجولاعضوف10

دجوفسرودوكُهللاقُيُهمدقُيَوُهَبحيمالغُهلناكفمورلاكلمقيروًماّماف

كرفُهللاقيهدارقنمدئاقناكو.هيلعردصلارغومناكوًاملؤمًابرضُهبرضفهيلع

:الامءاطعانادعبسرودوثمالغللاكوفلاق.هيلعبضغدقكلملاقيرومناك

يفهيلالخدهيلعظيغلانممالغلابلقيفناكاملف.قيروملتقتناب(9)لاتحا

كلملاىلعاكوفبلغُوهلتقفليللا١ه

ىرسككلُمنمةنسةرشعسمخيفكلذونينسنافمورلاىلعاكوفكلاف

نماًدحاومهتنضاحتذخاومهلتقفقيرومدالوأىلعكلملاكرفددشفسرفلاكلم

انيسرطببهرتمالغلاّبًشاللف،لتشُهلدباهنباتملساُوهَتْأَخفقيرومدالوأ

عجهدالوأعيجولتقدقكلملاقيرومنازرهنأىرسكعمساملف،تامو

هتجوزتلمحو.هراثبذخآو1o)يومحمدبلطأنأنميلدبال:مهللاقوهباحصأوه٢٠

سيلنأكلانلقاّنكدق:12)ءارزوُهلاولاقف.كلذىلعقيروم11)تنبميرم

Rectius.:رصنتت"ةف)Corr.:مالفو)Legepotius:ةأرملا Pe(1

Cor(4.:ًانيدPe(6.:دهعالPe(6.:لمحت

Pc(11.:ةبآCorr(12.:"يوارزو..لاقف٢٥



---------------

(485")اولتقيملنيدودهعمهلناكولو.انملبقتملفةقذالونيدالودهعىراصنلل

لطيومهنكلَدهيومهبولقهبيولفمهبُهلعفيلعفىلعكلملاُلدنًانكلومهكلم

امىتفُهرختفهَجوتفسدقملاتيبيفُهنومظعيا)تيبمهلناكلذومهنيدمهيلع

مهكلمٌلذومهتكوشتفعضتيبلاكلذتبرخ

دئاقهجووُهرخيلسدقملاتيبىلإةف)هيزوُجهَللاقيهداَّوقنمدئاقبهرفه

ىلاهسفنبىرشكجرخو.مهلتقومورلابلطيفةيردنكسالاورصمىلإرخآ

بهنوهرخفماشلاىلإراسف2)هيزورحًاءافةنسةرشععبرأاهرصاخلةينيطنطسقلا

اموةرصانلاوليلجلالبجوةيربطنمدوهيلاهيلاعمتجافسدقملاتيبىلإراصوهلها

لتقوسئانكلابارخىلعسرفلانونيعياوناكفسدقملاتيبىلااودواجوهلوح

ةسينكوةينامسجلاةسينكبّرخلزناملوأسدقملاتيبىلإراصًاكلف،ىراصنلا10

برشوةربقملاونويناركألاونيطنطسقةسينكبرخو.تقولااذهىلابارخامهوةنيلإ

ىراصنلانمسرفلاعمدوهيلاؤ)اولتقوةنيدملارثكآبرخورانلابنويناكآلاوةربقملا

.المامُهللاقُييذلاعضوملايفسدقملاتيبنيذلاىلتقلامهومهترثكىصحتالام

سدقملاتيبكريرطبايرخزاوبسواولتقواوبرخواوقرحأامدعبسرفلاءا)اوفرصناو

ناكو.عضوملايفُهتفلخةكلملاةناليهتناكيذلابيلصلادوعاوذخاوُهعمةءاجو1•

تنبميرمتبهوتسافسرافضرأىلإيسلاعمليمجلاوبيلصلاةبشخنمةعطق

يسنمم5)ريثًكاساناوكريرطبلاايرخزوبيلصلادوعىرسكنمكلملاقيروم

اهدنعاوماقاواهراديفاهدنعمهتذخاو

تيبيسكماقأايرخزيسنأدعبويبسلايفكريرطبلا(486)ايرخزتامو

سجرسرغصأقوفكلُمنمنينسعبرأيفو0ةنسةرشعسمخكرطبالبسدقملا٢"

ةيناثلاةنسلايفو.ةنسنيرشعونيتنثاماقأًاَّيورامناكوةينيطنطسقلاىلعًاكريرطب

تاهونيتنسماقاةيردنكسالاىلعًاكريرطبسرودوثريصلاقوفكلمنم

ةيردنكسالاىلع6)ًاكرطبموحرملاانحويريصأقوفكلملانمةعبارلاةنسلايفو

Corr(1.:ًاّيبةا)Pc:هيزورخَو)Corr.:لتقو

Melius.:نيريكPe(6.:ًاكريرطب٢٥ Pc(فرصناو:.Corr(4



ىأرُهُناوصربقلـهأنمةثازكذةثالموحرملايتسافأو.تامونينسرشعماقا

.ةفقاويهوسمشلاكةيجةباشةأرماةنسةرشعسمخنباوهومئانلاىريالف

1)يتأرتجافيكوتنأنم:اهلتلقفاهيلاترظوتهبتنافيبنجيفينتسخف:لاق

:يلتلاق.نوتيزنمليلكااهسأرىلعناكو،ةعاسلاهذهيفيلعلوخدلاىلع

ةلادهدنعدحالسيلنالكلملاىلعكتلخدأةقدصكلينتريص2)نافكلملاتنبانأ•

مث.سانلاصلخودَّسجتوقأيلُهنالضرألاىلإةتبلجينناكلذوهدنعيتّلادك

يفيشمأانأاميفوةسينكلاديرأيتعاسنمتمقف0ؤ)ةمجنلاهذهأًاقح:تلقفينعتباغ

ةنحمتعزتف.ءاتشناكواًديدشدربلاناكونايرعبيرغناسناىنيقلذأقيرطلا

نأُهتيأريذلارظنملافرعأنآلااذه:يسفنيفتلقمثهيلإاهتقدو"ىلعتناك

ضياةسبلاناسناهبينقحلىتحةسينكلانمأغلبأملف،ناطيشلانممأًاقحناك١٠

ذخأ:يللاقو(رانيدفلالوقيىرخاةخسنيفو)رانيدةئاميلاعفدفجلثلاك

اًدحاّرأملفهيلع(486)اهّدرألتفتلامث.تئشفيكهربدوريناندلاهذـه

ناكىّنحكلمياملكقَّدصتيموحرملاانحويناكو.الطاباذهسيلًاقح:تلق

سّدقييذلاسدقلابايثبقدصتةّرمُهنأىتحاهبقّدصتيوهيلع)يذلاُهَبايثعزتي

قوفكلُمنمنينستسيفو.موحرملاانحوييتسفنيكاسمللهتمحرةّدشنماهيف١*

تامونينسثلثماقاةيمورىلعًاكريرطب6)سرودويثريصت

ريديفناكاوفرصناورانلاباهوقرحاوسدقملاتيبسئانكلاسرفلا7)ورًخالاو

ًاملف،ريدلاسيئرناكسطسدوُمهللاقيبهارسويسودوثرامريدوهوسكودلا

ُهَنوطعينأىراصنلالئسيقشمدوروصوةيربطوةلمرلاىلإلزنسرفلا8)اوفرصنا

الاومأعمجوهوطعأفسرفلااهترخايتلاسدقملاتيبسئانكلاينيىتحو)ةنونيبيو٢٠

رامونويناًركألاوةربقملاوةمايقلاةسينكىنفسدقملاتيبىلإعجروةريثك

Corr(1.:تأرتجاة)Pe.:ولفو)Pe:ةمحرلايههذه

Pe.male(4:ِّقحةسيكآنمينقلطCorr(8.:يتلا

Pc(6.:سروذوأثCorr(7:ىبرخCorr(8.:فرصنا

وCorr.:هونيعيوهوطعي٢*



ةيردنكسألاكريرطب1)ميحرلاانحويعمساملف.مويلامئاقلاءانبلااذهوهونيطنطسق

فلوزِ)هيلاةيئادفلابأهَجوسرفلاة)اهوبرخىتلاسئانكلاىنبيسطسدومنأ

ديدحلطرفلاوبارشةرجفلاوريصةرجفلاوةئطقسيلتفلاوةطحسيت

.ةيردنكسالاورصمىلاراصسدقملاتيببرخاملف4)هيوزحًاّماو.لعاففلاو

عمعزفلانمبرهةيردنكسألاىلإاوفاودقسرفلانأموحرملاانحويعمساملف•

ىلاالصواملف.صربقىلااطيقينُهمساوةيردنكسألايلاوناكيذلاقيرطلا

هيلعمّلسيكلملا.3)ًاقرفىلإةينيطنطسقلاىلإُهعمريسينأاطيقينُهلأسصربق

انحويىأررحبلايفاوراسًالف،سرفلاراصحنمهيفوًهامنصالخلابهلوعديف

كيلابرقأيوامسلاكلملانأُهلوقي6)مداخَّنأكمئانلاىري(487)ايفموحللا

تومأينافصربقىلاانبعجرأ:قيرطبلااطيقينللاقوانحويهبتناف.يضرألاثكملانم١·

صربقىرقنمةيرقيفنفدو0نينسرشعىسركلايفُهلويفوتوصربقىلااوعجرف

كرطالانينسعبسةيردنكسالاتيقبمرحملاانحويتومدعبوءاطتسااهللاق

يفناكو.مورلادنجنمماشلاضرأتلخةّينيطنطسقلاىرسكرصاًحالاو

نيذلادوهيلاىلاروصبمهنيذلادوهيلا7)اوبتكفيدوهيفالآةعبرأروصةنيدم

اوعمتجينأةيربطوليلجلالبجوقشمدبنيذلادوهيلاوصربقوسدقملاتيبمه١٩

تيبىلا8)نودعصيوروصبنيذلاىراصنلااولتقيلىراصنلاحصفةليليفمهلك

ميقملاقيرطبلاىلاربخلاغلبف.ةنيدملاىلعاوبلغيواهبينارصنلكو)نولتقيفسدقملا

اوقلغاومهونجسوديدحلابمهودّيقفروصينيذلادوهيلااوذخأف0روصلهاوروصب

ىراــصنلاحصفةليلتناكاملف·تادارعلاوتاقينجنملااهيلعاوريصوروصباوبأ

اوناكواهيلعاوقفتاودوهيلامهيلااوبتكاكروصىلإدلبلكنمدوهيلا10)اوعمتجا٢٠٠

لكدوهيلا11)اومدهفنصحلاقوفنماًديدشاًبرحمهوراخللجرفلانيرشعءاهز

Pe(1.:موحرملاةا)Cor:اجرخا)Pe.:ةبادفلاهيلإ

Pe(4.:هيوزرخ)Pe.:كرفCor(6.:ًامداخَّنأك

Corr(7.:بتكف8)Corr٠:اودعصيوCorr(9.:اولتقف



\Y-ـ A-

روصلها1)اوجرخاةسينكاومدهاملكاوناكفروصنصحجراختناكةسينك

مهقانعأنوبرضيونصحلاىلعمهوفقويفلجرةئاممهدـنعنيدّيقملادوهيلانم

ةـحصدوهيلايفتعقومث·لجريفلاقانعأاوبرضفجراخىلامهسوؤربنومريو

(مهفاتكآاوحتفةخسنيفو)مهفاتكآاوحتفوروصلهأجرخو(487")اومزهناف

2)نييزاخمهنادلبىلامهنميقبنمبرهوةميظعةلتقممهثماولتقو•

ةيكينولاصةقرطبضعبعملقرهُهللاقيمالغةيكينولاصةنيدمبناكو

ىلإلقرهعماهوهّجووًايويحوًاحقوًاريعشاهوقسوأؤ)ًاكرمةقرطبلااوذخاوأ

ةينطنطسقلاىلالقرهراصاملف،راصحلانممهدجااهتوقوملاةنوعمةينيطنطسقلا

ديدش6)مالغلقرهناكو0بوبحلاوريعشلاوحمقلاكلذباوجرفتوهبسانلا)اوحرف

كلملاًاقرفنأ:دآوقلاوءارزولللقرهلاقًفاثيبخيأرلادّيجريبدتلانسحسأبلا10

متنأنينسناكتقولااذهىلايلوذئمُهنألمهلكمورلاىلع7)موشيمةسايسلا"يدر

مكضاراوكدالباوكلمدقسرفلانالباذعيفماشلاورصمومورلادلبوراصحيف

لقرهبثوفكلذىلاةوباجاف.هريغمكيلعاوكلمتو.هولتقتنأيدنعيأرلاواهلك

دحاوكولملادالوأنماوراتخيلداوقلاوءارزولا8)اوعمتجاف.هلتقفكلملااقرفىلع

هذههيفتناكنمالامكيلعاوكتنأبجيام:لقرهمهللاق.مهيلعوزهوكلمي١•

رومألايفرظنلاونيدلايفهقفلاوةفعلايفًاظحرفوأنوكينأ:يهولاصخلا

ةدياكمبملعلاوةسايسلايفقفرلاوقطنملاةغالبوشطبلاةّدشوناسللاقدصو

نأهيلعمكتلدانأنأيلاوطرتشا:مهللاقف.كلذبانلنمو:هلاولاق.ودعلا

لجرلاكلذانأ:مهللاقمهنمقثوتسااملفكلُذهَلاوطرشف،مكيلعهوكلمت

كلُمنمةنسنيرشعوثالثيفكلذومورلاىلعلقرهكلفمهيلعموكف.٢٠

سرفلاكلم(488")زيوربازمرهنياىرسك

Corr(1.:جرخا:Corr(2:نزاخو)Cor:بكرمةقرطبلاذخاو

Corr(4.ً:اتوقو)Corr.:حرفCorr(6.:ًامالغLege(7:موؤشم

Cor(8.:عمتجافو)Corr.:هنوكلمياًدحاو
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L_ECTIONES VARIANTES.

Ex CoDIcIBUs MANUscRIPTIs BIBLIoTHECAE PARISIENsIs.

A

E3

Pagina5AlinearyAetBl.no.InhisceduobuslocisParisiensesCodices ,

quosdamtituloscapituminserunt quaeminus quadrantcum librimateria;

iidem hujusfinemparagraphibrevioremreferunt.

que(اروفليورلابو) sequuntur;روأlegiturin A et B(نيوأ)61.14.P

desuntinutroque Codice

Aet.ىعاناك–1.1وAلبالالهمBلبالالهم\. B(ًايعارناك)81.16.P

P.1.210(اوعجرينأ)Aadd.اوعلطي–1.17-18:سمشلابيغمدـنع)

Bltantum:رهشثلاثيف habetنمتلخمايألاثالثلا)

P.111.6(هبابوهو)Bهنوبوهو-1.7(نينسرثعو)Bةنسنيرشعو-!.13

sicut.–1.1ه PcةشيشدآA(ةسيبسيرأ)1.12–deestin B121.6(ًاببسور.P

22(تيشدسج)Aتيشومدآدسج_

deest–1.22(ةنيفسلاتّرقتساف)Aكلفلاّرقتساف in A(نوتسو)1.143و.P

Aةنسنيتسو et B(ناتنسو):نب–1.28A(رّممأينب)441.1.P

P.451.ؤ(قادسيثام)Bكادسيثام–1.17(نيثلثو)Aنوتسو–1.19(عبراو)

P.461.1و(نيتسوًاسمخو)Bنوسمخو-19.1-20(نينسثالث)Bثالثو

نينسنيتسو–1.21(نيتسوعبراو)AرشعوBةعبراو

P.471.2o(نارقو)Bنارفو–1.22(سكوتفو)AسكوتفوBيسدوريفو–

(يلقنقو)Bىلقنو

.l(ةرباثملاو)Bةبرانصلاو-1.5(ةغرفالاو)wم B–رايعالاوA(زاغالاو)181.2.P

Badd.ةدئكربلاو–1.6(سماسو)Aسمطو-2O.1-19(نودتقملا...ةخسنيفو)

deestin A

P.191.12(نالب)Aبوطلاب



P.201.و(تشدارز)Bتفساوب(Boudasp)-1.5(صـيلا)Aرشنلا–1.7

A.ناعنكنب add(رابجلا)نوتسوناغو-1وB(يناغو)رطخ–1.8A(رضح)

P.241.1(انوي)Aانوت-(تيوت)Aبيرغت-1.11(اروماع)Aارومخ

P.221.16(ىبرتي)Aبورتي

B.231.18(ةقير)Bةقفرم

.24(تالغ)AتالجمBتالغ–1.21(نورشموعتو)Bنوثالثو

.125.و(ضاع)AداجBداغ–1.11(نيئاغو)Bنيثالثو

.271.1(ليثوغار)Bلييوعر

•vنيئاقوB(نيتسو)281.17.

.4.291(ناض)AطاصBاص-1.6(نوعيس)Aنوغيس

.311.16(ةثالثو)Badd.نوثالثو

.821.14(عشوي)Butiqueعوشي–1.13(اعرلرصاع)Aاــحبررصاع

Bاجيراًرصاحم–(برض)AاوقّوبBب...قّوب–1.16(طقس)Bعقو-1.20(يناع)

Aubiqueيفاغ–(نيك...عبتو)AنيكآBنيكآىلاركسعلاعفترامثwه

P.331.1(نيكاب)AنيدكآيفBنيدكآنم–1.3(ناعنك)Aناعيخ–1.4

A(قداصُي)ةحنلا–1.8B(ةاجبلا)ناّوصلاةراجحنم–1.5.Badd(نيكاك)

etقداصنب-9.1(نوريج)Aنوريج-(ثومري)Bثومرب-(نولقع) Bimeliu9

Bنالقسع–1.1o(اوراــصو)Aاوراسو-111(ًركم)AetB"ركع–1.12

Aاديقم–1.16(انبل)Aانيل-1.18(سبخالا)Bشيخال-22-1.21... et B(اديفم)

Aاهلهأ–1.22(ريبد)AetBريد et B(اهيف...اكلم)

P.341.1(ريباب)Aنييباغ-(ىفاثخا)AفاثحإBناسحإ-1.2(نييرارقلاو)

A et(لمرلا)4.1-deest in A et B(نييرانسلاو)نيمارغلاو–1.3BنيبارعلاوA

deest in(اباسثكمو)1-9O.1-نييئاـــيجرحلاB(نييناسرملا)رحبلالمر-9.1B

Aet.امرجثكمو-117.1م Badd(شيخال)-ثومربB(ثومري)A et B– 1.1O

(ريبد)Bريند–(انيل)Bءانبل–1.12(دادبا)Bداديا–1.13(بحار)Aبناحر

.Aet Badd(اصرك)موقن–1.14AetB(موقيس)–بودرمB(ثودرم)–

هزعثكمو-1.2O(لجلج)Bلاجلج

Aىلاعت–1.و(مئاتشر)Bُمايشر–1.3(ليئاثع) et B(ملاب)851.2.P

Aetإريمس-مس. B(ارسيس)(ثايغ-19.1BبايعA(تاثع)ليباع–1.16A et B

Aىبودنقلا et B(نودنقلا)l. 2O

A et(بعشلا)361.1–2(ناعنككلمنيياندينم)ةّدشلاهذهنم–1.3.P



A et B(فالآةرشع)-desunt(ركسلا...ةـخسنيفو)coetera–ركسلاB

A(اوريب)–ىنتقلا"A(ىنبقلا)–لـيعانA et B(ليعاب)بكارولجار–1.7.add

(sic)داشوA(ارساو)عجوعجر–1.16.AetBadd(عج)بيزو–1.13-16A

deestه in–اردعيف:A(ةيرازع)مهوّوقي–1.8A et B(مهورقيو)371.2.P

Aينونيعتنكلف–1.17(سلبان)Bطابان–1.1و(مئاقلا) et B(ينونّيبف)1.11-B

AetBفقاولا-1.20(يدوفنبخوي)AاوـقنبغلونBاَّوقنبعالوب–1.22

(دانلعنباريات)AداعلعنبريانBداقلعنبانييان

Aىلاعت–1.7(داعلج) etB(لاي)وبان–1.2BاوماقA881.1(اماقر.P

A"ودعباو–1.11.. et B(ًءودرط)ةقاوش–1.8A et B(ةقاّرس)داعكـA et B

.Aadd(جونصلاو)تحرف-1.14A et B(تجرخ)ام–1.13.Aet Badd(ىتم)

اهريغو

Aنوئازآ– et B(نوثاراف)نيثالثوةعبرادالوا-1.12A et B(دلولا...نوعبرأ)

Aاثلاث–wم et B(اثانع)1.17

A(ةفاج)راسف-1.16A(راصف)1.1o–ماطع"A et B(ماظيغ)401.َو.P

etةقثبع–1.21(رئافط)Bرئافض–1.ةفو(رجضب)Badd.هتقلقاوُهتبركأدقو B

A(اوراــصو)ءابرغلا-1.3.Badd(لئابقلا)-رئافظA(رئافض)411.2.P

اوراسو–1.5(هباورخسيل)B"هوبّذعي-1.16(اناقله)Bاناقلا–(ماحوري)Aاجوزب

P.421.و(مهتزف)Bموزف–1.6(نويثبAنوكي–1.7(كتّيضقام)

Aةـعبس et B(ةعبرأ)12-13.l-نييرعلاA((نويوازغل)1.1o–كاروامA

coetera(رهشأ...يفو)desunt–1.13(ةّزغلهأ)AحفزBحفر–1.13-14

(غزولاو...انيلتباالو)Bغزووبابذمهضرأتلتعا–1.14(ألا)Aألاو–1.16

P.431.6(ةعلقلا)Bاملقلا–1.11(شقرBشيك–(ليئا)AetBليا–1

17(شيقلا)Aنيسيك–1.18(ىّرقي)Aهمالغورودي

A(لواشلاـتق)نيحان–4.1A et B(شحام)–نيبانB(نرياب)441.و.P

Aetغاغ B(جاغا)خئاشم–1.19A(خويش)%.وكباوضريملمهنال–1.et Badd

.r–سرافB(سيئر)تايك–1.13A(ًابي–1.و«تايلجB451.8«ىبير.P

Aet.هللاهرصنو– Badd(حتفورفظ)لاخيم–1.18BلاحنمA(لوحلم)1.17

1.24(شبحلمو)Bنيخلمو



A.نييلتيفاهونفدو-3.1 addىلبانطئاحىلعB(ساينابنصحىلع)461.2.P

(سايناب)Bنييان–(عالقس)Aعالقص–1.4(كازرام)Bكاروام–Lioتسو)

Aنينسنوتسوتسو–1.15(لواـشركع)Bدوادركع–1.18 et Bنينس)

Aتشوشي-(داعلج)Bداقع et B(تسوي)

Aنورعز-1.15(فلا).9 et B(نومر)4.l-ايروراصB(ايوراص)471.1.P

A et B(ابوس)1.2و–Ita etian Cod.A(فصنوعارذيف)aa.1–فلاوغB

ًايروس

P.481.4(فاسيس)Bقاشيس–1.7(عئاسرب)Bعباصرب–(تايلا)Aنايلا

–1.13(كيململف)Bمتيملايروأنأدوادملعًاّملف

Aداكو١· et B(ناكَو)نامثعنباانانملث–1.16B(لايعنبايناث)491.4.P

–(يفاوسلاايخاو)Bيفولسلالابجو–(فاصاو)Aفاساو–1.16(تخا)Aجوز

18-19.l-فيسبذاج.Badd(فلاةئامو)-.Bom(نارعبرأ)18.l-تخإ

deestin-1.19(لسن)Bطبس A(فلاةئامو...ةخسنيفو)

A.ًاّيكذحب–1.7(عدنوجنباايانب)Aناثان add(دوادثاغتساف)501.1.P

P.511.4(بهذنم)Aرمحالابهذلانم-!.8(زرقلا)Bريفربلا-9.1

Aبناجم–1.1o(بهذلاب)Aadd.ةضفلاو–1.18(ةياج)Aلصحت et B(ءاذح)

A(ةقرس)-هرسيسA(ارسيبس)بيرقنم-1.19.A add(دولوم)521.1.P

*T1.21–ليونافA etB(ليوتاف)ولـيش–1.19A et B(نوليش)1.253.P

(روشتابو)AرونشأبBروتشاب

P.541.11(سادقالاو)AسارتلاوBيلاوالاو–1.16(ديوهو)Bديدوعو

A(روثاعبج)–شيجA et B(سنج)اثمئ–1.21A et B6.155(اثفر.P

etنوعدج B

P.561.1(ىنبت)Aىنث–1.12(رضخلاوهو)Bرضخلابرعلا"ومسييذلاوهو٢ه

Aةلاسر–1.1و(ليزارAلباز–1.20(مظن)Bظلنف et B(ةلأسو)1.16–

Aبلطتتشب-1.11 et B(فلختثب)لـباز-1.7A(ليزا)571.1.P

A.«ام–1.18(ايديبوع)Aايدوع–1.19 add(ةّيقسنو)لغلغ–1.1وA(داعلج)

(ةيدوالا)Aندرالاوضرالا

uiيفور30 etiam onitunt sequentiaنوناـغووAetB(نوثالثو)581.2.P

«اًلجر...ةخسن–1.13(لعفا)Aلعفاموايليإديىلعهللاهلعفامب–1.2o(نوقّرطتي)

A(نوفوطي) et B



Aet B(ثومار)اكلهالاو–1.12.Aet Badd(ًانعفرصني)591.6.P

بومار:1.14identrepetuntinfra–1.18(مهبحاصاو)Aمهيلعحاصف

P.601.15(ءامسلا)ىلاهناكايليإ)Aتاومسلاىلاىبنل)ايليإBًايحءامسلاىلاىلاايليإ

P.641.12(ايديبوعو)Bًاذوع–1.17(ماملاليز)Aباودلالبز"

P.621.12(ميخيف)Bبراضميف–1.1و(ايدوبعو)AetBايدوعو–1.22ه

(قم)Bقم

P.631.2(يمي)Aىنم–1.6("رتحاو)AetBزجو–1.7(حارجلابةنخثاو)

Aعشوي-1 et B(عياشوج)اورعم–1.21A et B(ودغم)–تاحارجلابةنخثوB

.Av(زاخإ)باحإ–1.17B(ثاج)ليئارج–1.1وB(لبازح)641.12.P

etزاخانوج B

29item–1.1و(ماعبر)Aمايراب– 1.6 et:ةعبسAet A(عست)651.4.P

Aetقم–(ذفاتك)Bرفاهثاك B(ىتم)1.21

AetBاشرب–1.18يتشروملاA(اسرت)%.موـيش–1A(مولاش)661.1.P

item.١ه Ainfrap:نويرأB(نوزار)1.23–deest in A(ماثآوي)ىنشوملا–1.1و

Aثال–1.8(نوزارلا)Aنويراز et B(مال)671.1.P

P.681.12(خالامرزآ)Bحالمزربأ–(ارسارس)Bارسوس–1.13-18

haec–1.19(نودجرص desuntin A(حيحصلاوهاذهو...ايقزحو)

•٢691.1.item Binfral;سونامورA(سويمور)1.2o

A(ايسوي)نومأ-1.16A(نونمأ)ةنوعملا-1.14A(ةـلسرملا)691.7.P

اشوي–1.17(ةيناثلا)Bةثلاثلا)

Aetوكت–1.12سمخ) B(وهان)اينانح–1.وBاينيحA(انينح)P,701, a

(نيرشعوBرثعسمخ–1.13(يرويو)Bمارويو–(اـيقزح)Bلايقزمح–1.18

(ةضفلاوبهذلانم)Aةضفرطقةئاموبهذرطقةئاموهو٢٥

P.741.ro(نادرزوئي)AرادزروبيBنادرزوبن–1.13(احيرب)Aاـحيريف

–1.19(عبت)Aةعبس

A(خاردـيس)دعب–1.6AetB(لبق)ةعستو–1.2Bيناثور)P.721.n

A et B(رظنملاشحو)ىغاندبع–1.16B(اوغاندبع)–قايسA(خاسيم)–قردس

رظنملانسح77

P.781.7(سرس)Aايارس–1.8(ياخدرم)Aيفاخدرم–1.10ركُيناك)

Aمهعنف et Bكلذمهيلع}



P.741.no(يداملاريرسلا)AetBيفادأملاريشأ–1.22(ُهلتقااناوهيلعىنطّلسر

AetB2دابعبجوتالاذه"

Aetسوسبمق– B(سوسيمق)8.l–لـيبتالاحB(ليتالاس)2.P.76 l

Quaeه sequuntur:ناتوملاA et B(قراوملا)سويذوربمس-19.1A(سويذرمس)

desunt(ناتوملا...ةخسنيفو)

P.'771.4(سويندعص)Bسوينتيرعص–1.7(سولامو)Bسولاثو–(سروغاثيفو)

A(سورداترام)شرخأليقوصوخا-13.1A et B(سوخا)8.l-سروغاثبA

A(نولاسنكو)ةينودقم–1.17A(ةينودك)سارودوان–1.14،Bسرودرتىرام

نومانشكBنفوناك–(ىطاركوميد)Aسيطارقوذ1•

A(اديهصإ)6.l-رفحفA(قدنخو)3.l–المتساوA(ادعتساو ً)4.791'.P

A.نيساروأسارب–1.7-9 add(نيسار)1.7–(espehbed..!!)–ببمّدقماديهصأ

(مورلانم)Bمورلاثويلنم–1.14(سج)Aرسج–1.17(تسيشرداوفنخ)

P.801.12(هتفيحصيلّدميلف)Aةحفصيلدبيف

Aet.كـنع–1.8 Badd(الوو)ةيزم..–1.7B(ةيزعت)831.4.P

Hujus verba desuntin A(نورانلاق...)(سيلاتوطسرأ-9.1B(سيلاطاطسرأ)

et(نولين)Brecteنوليف–1.1ز(سطولا)Bسيطول-l.14(نورطم) B-1.1O

.l–نيعبسوىنثاA et B(نيعبس)11.l–سواررئاB(سواديرأ)851.8.P

13«نويارس)Bنويرص–1.16(ًالجرنيعبسلايف)Aلجرنيعبسلاوىنثالاةاجنم

Bلجرنيرّسفملاةلمجيف"

Aةيكولس–1.17-187• et B(ةيقوس)ةــعت–1.11A(عبس)861.5.P

Aاولعجمورلارَصنتًالاو et B(اورّيغةّينارصنلاترهظًالف)

Aشحرتوم–1.5(ربخ)Aربخب-l.13(سوتب) et B(سخروم)871.3.P

Aet.كرح Badd(ًانشخ)سلوفوطسرأ–1.18B(لبوطسرأ)–سوينيرياB

.wrهتجوز:.Cor(هتجرز)ةكآولكاملا-1.8A(ةيكآ)891.4.P

Aet.مهداقو–1.16بيطخفسويللـبقو) Badd(مهماماراصو)P.901. 1o

(ميرمAفسوبرشبو

rAl bis



P.911.3(تامو)Aتاماهيفو–1.8-9(ةطلب.......ةريزجنم)Aةيرقنم

سطلبلارحبلاكلذىّمسيوةّيبطنطسقتحتيذلارحبلايلاشBىلعةيطنزلابناجبةيرقنم

سطئبلارحبىمسملارحبلاطش–1.23(..عبسيفوراذآنم)Aرشعةيناغيفوناسيننم

insuperin Aerstat hic glossa partim in religando;عبسوهوB--هدومرب

codice..م excisa

P.921.و(ًامهردنيثالث)Aقرولانمنيثلث–1.3(يباوراصو)Aadd.ىلا

ميلشروأ–1.1o(تناك)Aتفقوف..

P.931.8(بيلصلا)Aadd.نوّلصي–1.12(ىلاسوطاليبتكو)Bألاو

ىلارتسسوطالي

•v.سويداواB(سويداكرأ)941.8.P

Haeenarratio(هللانباحيسملا....نينسعستيفو)941.6-951.17.P

abbreviatainutroque codice A et Brefertur.

P.961.20(سرطببتك)Bءاليابهيلإبوسنملاليجتالاريثملاصقرمبتك

سرطب(ءالماب)–1.20-21(ةيبورلاب...صقرمليئا)Badd.ةيسورلاةغللاب–1.2و

(ذيمالتلارابخأ)A.ذيمالتلاولسرلارابخااه

P.971.1(بحاص)Aذيملت–1.3(ةيلصفسرطبلا)Bبلصوهقنعبرضفصلوب

سرطب–1.7(ةقربو)Badd.برغلاب–1.8(لتق)Bدهشتسا

A(سبلاـطين)نورتا-5.1A et B(نونا)-سافيمB(سالغ)1.498.P

سولاـطسBسولاطبا-6.1-7(داوقلا...بارطضاو)Aرباكالاوءارالاتضترا

1.13(سوئايتامودب)Bسوئايتاموطب-1.15(نيتنس)Bنينسةرشع-18.1(امبرضو)

Aمهقرحاو-!!.19(برهنممهنمو)Aاوبرهيذلاريغ

.deestin A(دالوالا)

برلا–1.؟(حيسملانعمهلأسو)Aحسملانعوةينارصنلانيدنعمهلأسو-18

deestin–(سويدرك)Bسويدريك-1 A(ةرشع)1.1o–سطئيرأA(سطسروأ)

13(سويطسرب)AسوطسربBسطسورب"

BسواسغA(سواثكصز)اومطب-1.3BاومتبA(ىمطب)1.1011.P

A30(سطسك)نوري–1.5A et B(نورب)–هكلمنمA(هكلم)سواسكت–1.4

etسطسوسك-1.7(سروفسلط)Bسروفسك—1.8(سطسي)Aسطسوي-1 B

10(سونايبارط)Aسوناييرط



P.1021.16(سوناجوأ)Bسويئاجفإ-l."17(صقرع)AضوشقBسويثوف–

Aةثلاثلا–1.21(سونابقرم)Aسوناكرم etB(ةيناثلا)عبس–1.1وA(عت)1.18

Aىدحا-(سواثم)Bسواثتم-l.4(ةرثعسمخ) et B(كلث)1031.3.P

(رشمAetBرشعةتس–(سطسي)Aسطسوب–1.11(سويدالكBسويذالك–ه

1.13(سورا)Bسوذأ–1.17(يفاـسرأ)AىساوبBىساوي

Aرطقا–1.13(سوميسقم)Aسوميسكم–1.14(سويبافصوأ)Aسوياسوأ-1

13(سويلوي)Aسويليرب–1.18(ةرشععبس)Aةرشععت–(سويباغ)Aسوناياغ

Bسونايياغ\•

P.1051.3(نورطفيو)Aadd.نيعبراودحاولاموي-1.1o(كلملاسدوموق)

quaeــ1.14 sequunturusquead calcempaginae desuntin B
;

Aسوبيدوموق

deestin–1.16(سطيروف)Aسطيروفاز–1.22(نيتنس)Aنينسعبرأ A(ةرشع)

P.1061.1(رثع)Aرثعىدحا–1.2(كباتنبا)Aلبابنبا

•\desuntB(تام...ةثالثيفو)l. 14-2o-نوطسلفA(نوطسق)1071.14.P

P.1081.2(روج)Bزوج–(هرخآريشدرأ)Bهرخاريشدرأ–l.و(داباداتسا)

Aetاهو–1.3(رهسراب) B:ناسنمBناسمA(يهوناسيب)–رايداتساBداباداساA

Bرمسراج-1.11(نينسعبرأ)Bرشععبرأ

P.4091.1و(خركآ)AetBحرصلا–1.4(سونيقرم)Aسويورقم–1 et

A(ستنا)nn.1–ةيكودابكوةكلافAetB(ةــكوداقوةيولق)4401.5.P

سوراشوأ–1.13(سوسيكران)Aسوكرب–1.19(سوسنكران)Bسوكسرب

Aet B(ةثلاثلا)–ةلئسوB(ةثالثو)يدجلا–1.6A(يرملا)4441.و.P

ةيناثلا–1.7(سونيوب)Bسوينوي-1.2o(سوسيكران)Aسويلكري

P.4421.1o(ًاحويو)Aىو–1.11(تب)Aثعبوودلب–1.1و(اوبتخاف)7•

Aاوفتخاف-1.16(لبجلا)Aنييفتخمسواخلبج-1.2O(سويلغ)Bسويباغ

A(سويرتميد)(نينس)ناغ–1.2Aةكاطنا–نيتنسA(ةيمور)1131.1.P

haecomissa-(تامو...كلذو)سوئيلغ–3.1-14A(سوتيغ)سويراكم-4.1

A(سنمود)–ىطسودكA(سطسك)سونافطسإ–1.9A(سويتاتسا)1.8–in B

.vr(سونيتاغ)ةثضارار–1.18B(ةنضرأ)نايزرم–1.13A(نابزرم)سيقود–1.14

Aسونيلغ

P.4441.3(زره)Aadd.يسرننبا–1.3(يلطاسيمسلا)Aيئاصيمسلا–1



Aنواثmodoنوراث modo(نران)نينسةــثـس-1.16A et B(نينسسمخ)14

P·1.4115(سولبروق)BويكوزوقAسوـثوروف–1.3(سنورع)Bسنورب

–1.6(ةثلاثلا)Aةيناثلا–1.7(سطيليف)Aساكيف–1.77-8(وكمنمةيناثلاةنسلايفور

deestin.ه B(تسو)ةنسلاكلتيفًاضياو–1.13A

in hoc paragrapho quaedam omissa(تامو...كلمو)3.1161-17.P

Sunt–1.8(سجرج)Aسويجرواج–1.12(سويشيتفأ)Aسونايثيتوا- in B

1.1و(سويغ)Aسوياغ–1.14(سيروأ)Aسويروط–1.18(ةّيردنكألا)

Aadd.لوتقملا-(اليثإ)Aاليشرأ

P.1171.2(سويرأ)Aadd.ينزرفايذلا–1.8(ةيطايملد)AةطبملذBةطيلمد\.

-1.20ًاقيسربAايسربBاهسري

-deest para(لتقو)1.2o–بلقلاعيدوةروصلاليلجA(ًالقاعًايدو)4481.1.P

et.ةسيدقلا onitةرابربيرامA(ةرابرب)–وخا".A add(سوغو)–graphusin B

P.4491.1o-11(فارشالاماعطدعب)Aاولكأيفارشالاماعطدعبو

P.1201.1و(ناحضا)Aةبحاصريغ–2O.1-19(نصملالهال)Aهباحصال\ه

P.4241.6(سويتنك)Aنويطنسك–1.1و(نمنيقابلاعم)Aضعبعم–

1.21(بهذلا)Aadd.بهذلاتاجاتو–(عاوناو)Bعاونالكو

P.4221.3(ءافو)AمألاىلعBءاـقاو–1.73(سطسق)Bطق–1.16

(سويتلاو)Bسيتلاو–(سوكذ)Bنوفد–1.17(سوبيكلا)Aيكبيل–1.21

bee.4281.8(رانلاب)".. desuntin Busque P(ةنيدمنماوناكَو)

4P.4231.net(ةريحبلا)Aةكربلا–1.16(سدايطلم)Aسيدابطلم–1.17

(سرطبس)AسوطيبلسBسرتسبليس–1.18(عمجملا)Badd.ريبكآ–1.19

(سوقينوليف)Aسدينوغوليف

–Nonnullahic desideranturin B(ةـنسلّوأيفو...)P.4241.n

(نوصاريص)Aنوصراريص-1.1و(روته)Aروتا–1.21(طبقلا)Aةكلملا"ه

12(نييئاثعم)Aناينعم

P.4261.ه(ةيئاغو)Aةئامثالثو–1.4(ةّيناربربلا)Aةّينازربلا–1.6

A(يطاسيمسلا)بارزملا–!.12B(بازيملا)سولاس–1.7BسوليسبA(سويلباس)

"يئاصمصلا-14.1-13(حالسلا...اوعزو)Bomit.م.

P.1271.6(سراطسبلس)Aسرطفلس–1.7(رطقب)AنوـطيبBنوطبن–

A(سونافورطم)قئالخلانوك–1.9A(روهدلالك)سوطك–1.8A(سوتكف)



سويئافورطم-1.13(رطقبو)Aرطقاو-P-1.13.1281.9(تاهرب..ديعسلاق)

omittuntur haecomniainutroque codice AetB.

P.4281.11-14(دوهيلا...مهوعف)desuntinA–1.14(ةأرما)Aةجوز–

Aاليشرا- et B13(اليشار.!!

istan:ريًغاضوماوركذومهتعامجىلععضوملادوجو(صاتعا)صاتغإًاسلف narrationem

هللاىلانينمؤملااولهتبيناوتوكلااوميدينأةعاجلاىلاةنيدملا(فقسا)افقسابلطفهعضوم

ثيحبُهنأ(فقسالا)افقسالاناكملاىلاعتهللارهظأكلذمتاذافبولطملارمالايفاًلاصتالاهتبا

عاّنصلانمتعمجواهكلمناطلسةكلملاتلمعتساذئيحًاكهسجنلاناطيثللىثنادق

......ترهظهتمسرامّ متاذافهساساىلاسجالاءانبلامدعبمهرسأوًاريثكلأسعلاو

deestin-1.6-1ويفو) A(يفاقثو)l.cy-سويراكB(سويراقم)1301.3.P

omittunturin.8(سويرالو)Aسويلالوأ B -lتامو...ىدحإ)

1321.12.P-1.3-سويبالـفإBسوبملالواA(سويرالرآ)1311.1.P

totusisteاورظاـتف locus constringiturin Bhisceverbis(اذهنع..."سدف)

ةريتكتاّجاحم(مهنيب)مهتاينراصواولدابتوةيردنكسألاكريرطبسويسانثاومه–1•

1.4(سويباصوا)Aسويباسوا

P.1321.15(نطاملد)AنيطملدBنيطمل–1.22(سويباــصوأ)Bسويباسوأ

breviterhaecrelata(ةيمورةنيدم...نيــطنطسقمءاو)1331.1–1341.6.P

A.ضرالاىلع–1.17(ذنم)Aًاخسوالو add(مئاوق)1.16–a B

P.1341.5(سطـق)Bاطسق-(سويتنطسق)Bنوميسق-12et1.7ةوخ)٢•

Aروباسمهرح-1.8(روباـسزوريف)Bرواسريف-19.1(سويطنغم) et Bروباس)

Bسوينغم

A et B(سونايربق)سويراـيل-1.21A recte(سويرافيل)1851.1.P

سوينورفوا

Aetه Bسوكآلاو–1.2(سويتاطسا)٣BسوكالفA(ىسويسالب)4361.1.P

Aetسويكذوأىلا B(ويكذوأ)–نينسعبسAet B(نينسعست)سونافطسا–3.1

1.2o–سويكوذوأB(سويسكذوأ)سوينوذقم–1.1وB(سوينوذكم)1.11–

(سونايريوس)Bسونايروس

A et B(اوزايزان)سويطام-1.13BسيطيليمA(سوناـيطيليم)1371.9.P

.vrسيدقلاB(ابئا)اورتيزان-1.2دrectius

BسوناينيتسويA(سونايبوي)سويروكرم–1.13B(سويروقرم)4381.7.P

سوناينوي–116(سراد)AسدادBسنذاذ–1.2o(ةرشععبس)Aرشعةعست



P.4391.2(نينسعبس)Aنينسعست–1.12(سويطلاو)Aسويطلاو–1.22

(وخا)Bذيملت

P.1401.ز(سويرأ)Aadd.هداقتعاو-1.4(سويرغوأ)Aسويرغاوأ-1.5

.l.16 -P .21441.13trespaginae a Bomissae-اورتيزانA(وزايزات)

P.4441.1و(ليللاالا)Aليللاىلإ–1.14(امهنم)Aadd.حابصلاىلاه

P.4421.21(ىناج)Aيناّدو

P.4441.22(سويتالم)Aسويتالم–(سويسامد)Bسويرتيد–(سلريك)

Aسلاروك

P.1451.2(سويسماد)Bسويتااــمود-1.4(سويئالم)B(نطيليم)-1.14

(سويلاباسا)AسويليسفBسويلاباص١٠

P.1461.ؤف(سويروطقيف)AسويروطقفBrectleسويرطقين

..et seqq1.6–نوعًاسلاA etB(نوكًذاسلا)4481.2P.4471.1 et

brevissime constrictain B;idemdicendum de narratione paginae sequentis

circa esumpiscium.

P.4481.14(نوّبح)Arectius–نوبلجياه

Bprobisomnibushabet(اجيتلامانغالا...عجرنلف)4491.ؤ-17.P

سليفواتهللاقيكريرطبةيردنكسألابناكرصعلاكلذيفو

B(سويداـقرأ)سويرونا-1.6BسوناـيلويA(سويرانوي)2.1501.P

سويداكرأ-1.1o(سويسوذوث)Bسويسوضواث-1.11–4541.1وّنأكلذو)

.omissa in B vديربلا...ةامرلا)

P.4541.6(سقرم)Aسطرم–1.1o(مهربخاوةبعرنكف)Aكلذعبسالف

1.2o-نوعبراوةعستوةئامA et B(نيفعبسونيتنثاوةئامثالث)مهربخأ-1.19

(نقيئرس)AسوقريسBسوكيربص–1.21(ةرشععبس)Aرشعةعست

P.1521.1(نيـنستس)Aنيتنس-1.8(نينسرشم)Aةنسنيرثع-9.1

(ةنسةرشعىدحا)Badd.كريرطبسويرطقينتامسويسوضواثكلمنمةنسرشعةعبسيفو٢ه

ينكورهشأةتسونينسسمخماقأبهذلامفانحوي"دعبريصوةنس"هلناكوةينيطنطسقلا

12.1(سويرونأ)Aسونايلوي–(نينسعبس)AetBنينسعست-1.19(مطقبلا)

_"."4581.3ien:مّدقملاA etBreeze

P.4531.2(مطقبلا)Aadd.ارطةلابقBارطءاذح-1.8(اجرفغ)Aاوحازف

.vrسوطسينعواثBسطسعوثA(سوطستكتباث)سبحوّرش–1.13Aet B(سبع)1.12

1.2O(لبزأ)Aلباز

P.4541و(صربق)Bسربق-Lo-17(تامبهذلامف...اّنحويبتكف)



desideranturin–1.2و(سوياصوأ)Aسويناسرأ B(تامو...ريض"مث)

P.4551.4(سويطبكربا)Aسويطكونا–3.1(ىليوارب)Aىليوأ–1.6

(اونيلوب)Aاوناوي–1.8(سمخ)Aعبرأ–1.16(سوميسوز)Aساميسوز–1.18

(سويتيساك)Aسوطيسلك-2o.1(روطسن)Aسويروطسن–1.22(نيثالثوثالثو)Aه

نيرشعوثالثو

F04561.1(سطودرب)Aسطودو–1.6(ةنسنيثالثوعبسيفو)Aنيفسيفو

ةلوهجم-1.22(سونيتلاك)Aسويطسلك

P.1571.1(سويبالفوب)AسويبالبوبBسويسالب–1.14(نوميس)Bنوميمل

.v(ةــئرك–1.وىدحاA(ةيثنرق)لبقيملف–1.4A(لوقيملف)1581.2.P

Aاـمبنفدو et B(فيصلايف...نفدو)ةنسنيرشع-11.1-12Bةنسنيرشعو)

Aسلقرب–(سوميسقم)Bسوميسكم et B(سكرب)1.18

P.459–1.476–1.3(انضرغىلانالاعجرنلف...قيرطبنباديعسلاق)

Longahae dissertatioadversus Nestorianos deestinutroque Codice Aet B.

P.4761.1و(ًاموي...رهشأةسمخو)Bhabettantumًافصنو–!!..ه1ةيئاثر\•

(اًرهشةنسرشعىدحاورشعcorrigaturاًرهشرشعدحاوةنسةرشعيناغ

A(انبلزندقةنا)فلانيرشعوةسمخ–1.8وA(نيرشعوةسمخ)1771.1.P

Aقارعلا et B(سراف)8.l-دارداوB(راثدزاو)ثكبلزن-1.7Bهللاكقزرأدق

P.1781.13(ليلدلا)Aليذلا-(امهيلي)Aامهنيب

P.4791.2(نيرشعوعبس)Aنيرشعوةعست–1.3(سطّسك)Aسوطنيك-٢0

A(سويشيتفإ)رثعثالث-1.11A(نيرشعوىدحا)شمذ-1.7A(سينمد)6.!

سويثيتوا-1.14(سويباـصوأ)Bسويباسفا-1.15(ةيلارد)AايرادBانوآرد-

(هتلاقم)Badd.ةّينيطنطسقلاىلعكريرطبسويبالفأريضوكمنمةنسنيرشعوةعبسيفو

تامونيتنسماقا

P.1801.5(سويثيتوأ)Bسويشيتفإ–1.7(سروقسيد)Bسروقسويد-٢1.8ه

sicut-1.9(سويبالبوب)Bسويبالبوي-1- BسنمدatinfraسبعدA(سوينمد)

1و(سويباصوأ)Bسويبافا–(ةَّيرد)Aهيردأ1.13etinfraهيرادBةيلورد

1.14(سونايبالفو)Bسونافيبالفاو-1.16(سطسردوم)Aسطورود-17.1

(اشآو)Aاًيبأ

P.1811.2(سويسانثا)Aسويلوطانا-4.1(سوينمد)Bسنمود-1o.1مل.

(ةكودفا)Aةكودوأ-1.18(سويبالبوب)Bسويالوي-1.1و(يذلا)Aنينئاكآ

2o-1(ةينوديقلخ)Aنودكخ–1.22(ةينوديقلخ)Bةينودكاخ–1.2ؤ(سوميسقم)



Bسوميك

P.4821.5(سويميثفال)Aسويميفوأ–(ايبرب)Bاينوي-1.17(ةّيسانلاةبيبطلار

Aتوسالا-18.1(روطسن)Bسويروطسن–1.2o(سواطورب)Bسويراطقن et B

P.4831.1(روطسن)Aسويروطن–1.6(ةكودوأ)Bايكوذوإ–1.هو

(اعزانت)Aعزانت•

P.1841.7(سويرطورب)Bساطورب–1.8(نيروك)Aاونيروك–1.11

etin-1.13(سوالب) margine eMotoogسمنلاينمأسرولاAسرولاB(سويرونايباب)

Aetسنوصرش-1.14(سروسب)Aسنويب B(نيفوصرم)–سطالـسBسالطسA

Bسروصب–(سونيليس)Aسويقلبمس

.Aadd.s(ًاّيبوقعيناكَو)نونيزنب-4.1.A add(ريصلانوالا).485-1.P

دحاوموقاوةدحاوةعيبطبلوقي-16(اًرهش)Aًاوي-1.11(سروب)Aسيروب

Bسروصب–1.12(بيهيداو)Aبيبهيداوريد–1.17(سطسغا)Aسطسنع

P.4861.1(سانيبأ)AسوابتناBسانانيثا–1.4(نينسعبس)Aنينسعت

–1.3(سوطيلم)AسونيطسلاصBسويلطاص–1.9(سكادلا)Bسيكاودلا–1

Aسويدورفا–1.12(سوــيميكفوأ)Aسويميفوأ–w1.14م et B(سويتوفوأ)1o

A(سنافتسا)–سوقيلبمسA(سوقليساب)سوقابق–1.13BسوقافA(راصقلاب)

سوبنطسا–1.16(ًاكريرطبرخآ)Aسرطبوخا–1.18(ناف)Bةثالث

Aنشور-5.1(زوريفنم)Aزوريفكودعنم et B(سيرود)4871.1.P

Bhic.ناوشتخا et in seqq(راوثخا)17.l

P.4891.11(ضق...سيلو)AدتينمةّينىلعوBدقعينم".

P.1901.7(ريـشدزإ)Bubiqueريـشدرأ-(نارخوس)Bاراخوس-1.16

(روصالب)Bروشالي-1.22(بسح)1Bنسح

P.1911.16(ةرخداـق)AداقرياBداقربا-(ناجرملا)AناحدلاBناجدلا

Aناولحwrو et B(ناورح)17.l

P.1921.7(بيروأ)Bبهزومل-1.و(هداقرأ)Bسوداقرأ-193-9.1

desideranturin(سوميشا)Aسويميثا B -1 . 2O(ىفنو...نينستسيفو)3.!

–1.ةق«سويجالب)Aسوجالج

P.1931.1(ةنس)Aةدحاوةنس-l.6(نطيراخو)Aنطيريخو-1.2o(ةنس)

Aرهشاةتسدعب. etB

P.1.18194(اباسو)Aadd.سيدقلاBلضافلا

P.4951.2(تارايدلا)Aتارايدلاعيج-1.11(سدسمرأ)Bسديرا–1



17(نينسعبس)Aنينسعن

Codexuterque A.(خيراتلانم...دـيعسلاق)P.4961. 1 – 4971.ao

et Bhanc confutationemormittit.

.P.1991(روك)Bةروكذ.ه an

P.2001.2(سوملد)BسولبورAسلبروز

P.13.2011(كريرطب)Aكريرطبسرطب

tum.عاونارئاسباهفرخزو addايفوصايجاB(ًانسحًانايبًافوصرام)2021.8.P

ؤلعلاوعاستالايفةيكالثدجويملوةيزا-1-13(ةقْيَلَعلا)AةBينعأىطابلا

Aسطابلابرق١٠ et B(ةقيلملاقوف)ةقيلعلا–1.16

P.2041.11(سويباغأ)Aسوطيغأ1.12(عبس)Aعست

B(ستيرودواث)سوـيسوضواثB(سوادت)-اياA(ا_يئا)6.P.205 l

سطيرودواث–1.7(ةرقنأ)Bةركنأ–1.9(سويسيشتوأ)Bسويسوضوأ–1.11

(سانلادحالةنياعن)Aسافشلانمدحاةيناعبال–(فقسالا)Bفقساسناجيوال–1.10

(ىنمد)ىنمظ–1.17(سويليجن(AسويليBسوريفلا-19.1(ةّينيطنطسقلاكريرطب)١•

Aadd.عمجلااذهيفمّدقملاناكوهو

B(اينإ)–سروذوتB(سوادت)ناكنكألو-1.3A(ناكالو)2061.1.P

A et B(رهعرزب)قدرم-1.22B(قيزرم)ارخاوس–1.15B(رخاوس)ايإ-1.14

ارخوسنبرمعدز.

.l.4 wr-فشاـمارA et B(فسأرام)قدزرم-2.1A(قيزرم)2071.1.P

(هناو)Aةبإرهرزو–1.1و(يفاملا)AetBاياكرلا-1.2o(ناكام)Aناكاميف

P.2081.14(ىتفلدنق)Aتطلدق–(ليدانقلا)Aadd.ادج

heebrewius relate(ربكطالاناقاخ...نيثالثوعتيفو)3.2091-3و.P

in–1.6(عبس)Aعست B

A.ةلوwه add(مورلاكلم)نيرشعوىدحا–1.7B(ةرشعىدحا)2401.6.P

ةنسرشعةثكاملايف–(عبرأ)Bةئاث-1.13(عبس)Aةتس

P.2441.2(عبس)Aعت–1.3(ىكابيا)Bىكاضيأ–1.17-18عفتيفو)

(تابو...ةرشعAةichabc1سويتافينوبريصقيرومكلمنمةنسرشعةعستيفو

سويتاافينوبريصهكلامنمةنسنيرشعيفو.تابورهشاةيناغماقأةيبورىلعكريرطب

تابونينسةتسماقأةيبورىلعًاكريرطبرخا–1.20(سويجولو)Aسويجاليإ٣٠

P.2121.23(هتعاسنم)Aadd.ناتسراميبلا)ىلإ

P.9.2131)(رينوس)AةيوسBةيوش



-Yvrtـ

Aetقوف–1.17(مهتنضاح)Aمهبراوجنمةيراج B(كوف)2451.12.P

Aهيورزخ-l.11(نيطنطسق)يرام et B(هيوزرح)7t8.24161ع.P

Aنوينارقالاو–1.20(سجرس)Aسويجرس et B(نويناركآلاو)–نيطنطسق

1.4–.
Hec desuntin B.(موحرملاانحويناكو..ركذآ)2471.1–1و.P

A.ةنسح–1.1o(ناطيشلانممأًاقح)Aودعلانموّأ قملانم– addةباشةأرما

l.16(سرودواث)Aسرادواد

P.2481.و(ةئطق)Aةيئطق–1.4(هيزورح)Aهيزوزخ–1.12(طنتاسار

AاطيمBانطصا

ةفاكوةكرالا(1.هيمح)هومحًاقوفملظرظناملًاقوفرهصسكبرنإمهضعبلاق.ةيشاح

شّيجلقرهىلاباتكآلصًواملفةيقيرفابًالاورذئموي"لقرهناكولقرهىلابتكسانلا

كلملاىلعبلغوةفلتقوًاقوفىلعبثوفةّينيطنطسقلادصقوًاشويجةيقيرفاب











قيدصتلاوقيقحتلاىلععومجملاخيراتلا

كريرطبلافيلأت

قيرطبتتأديعسبىكملاسويشيتفأ

ةّيلكلاخيراوتلاةفرعميفىسيعهيخاىلا

ةيمالسألاةرجهلاينسىلإمدآدهعنم

ينكاطنألاديعسنبىيحيخيراتهيليو

توريبيفعبط

نييعوسيلاءابآلاةعبطب-





"(assةرجهل)ءالتبأ

رهشيفا)ةنيدملابيبنلاةرجهتناكأمورلاكلملقرهكلمنمةنسلوأيفو

ناكةنسيفربنملالكونينسرشعاًرجاهماهبماقافلوألاعيبر

حيسملااندّيسنمو·2)ةنسنوثالثويناثوةئاثلثةرجهلاىلاسونايتيلكويدنف

ثلثوةئامعستةرجهلاىلإردنكسألانمو.ةنسةرشععبراوةئاّمسةرجهلاىلاه

دوادنمو0ةنسنوعستوتسوةئاموفلاةرجهلاىلالبابيبسنمو·ةنسنوثالثو

رصمنمليئارساينبجورخنمو،ةنسنوعبسوثالثوةئاسوفلاةرجهلاىلا

ةئامعبسونافلاةرجهلاىلاميهربانمو0ةنسنوعبسوعستوناتئامونافلاةرجهلاىلا

نورشعوعبسوةئاثلثوفالآةثالثةرجهلاىلإقلافنمو.ةنسنوناقوتسو

مدآنمو.ةنسنوسمخويناغوؤ)ةئاغاغوفالآةثالثةرجهلاىلإنافرطلانمو،ةنس10

ةنسةرشععبراوةئاموفالآةتسةرجهلاىلإ

ُلهأدهجاًاللف.ديدشراصحيفنينستسماقاةّينيطنطسقلالقرهكلمالف

ةّينيطنطسقلاةنيدماوحتفينأاوتهعوجلانممهرثكأتاموراصحلاةّينيطنطسقلا

لقرههجوف،ىرسكىلإهومّلسيوةنيدملااوحتفينأفاخلقرهملعاملف.ىرسكل

كليسفنُهمزلاانافءيشنم"ءايأينمزلتنأديرتاملكنأ:ُهَللوقيىرسكىلا1•

يلالمحافكنعفرصنأنأتدرأنإ:ُهَللوقيىرشكهيلابتكف.ىنعفرصناو

ركبةرجفلاوةّضفراـطقفلاوبهذرطقفلاكدالبنعوكنعةدفلا

4)لكأيف(488")كيلعةيراجةدغلاهذهنوكتو.جابيدبوثفلاوسرففلاو

Pe(1.:ًاّينملبرعلا"وذقنايذلاةرجهتناك

2) Iterum admonemus multa essemenda in duobus Manuscriptising 7•

و)Pc.intextuةئامثالث;
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كلذلّجعوةنسلاهذهةدفةعاسلايلالمحو.كنعفرصناىتحيلإاهلمحتوةنس

ىلإميحرلاكلملاتبجادقينا:لقرههيلابتكف.كنعفرصناىتحهرخؤتالو

كسمدقمحرلاكلملاناللأسيتلاةدفلاماقتقولااذهيفيدنعسيلولأسام

لاومألاعمجأجرخأىتحيلامجايفيديمحلاكلملاقلطانافيلامجلاعيمجنعيدي

نادلبلاراودأنأينّمؤيورهشاةتسكلملاينرظتنينأدعبهيلاُهمحألأساملكو•

,"بلطامىلإىربكةاجاف.قفرملا"أزفلاومالاعجو

ُهَنطألىرسكتنعذأالينإ:مهللاقوةداقوءارزوعجلقرهنأمث

نأحيسملاعوسيًادّيسبقثاواناو0سرافضرأىلإجراخفانأامأهباحصأنمطاو

مكيلعتأطبأاذاناف،هباحصاوىرشكرمأانيفكيوسرافلهأىلعرصنلاينيطعي

.ةنسلامامتةرطاموةوعمطأوىرسكوردتنأاوصرحافرهشاةتسةّدمعجرأملو١٠

مكيلعنيطنطسقيخأتفلختسادقو،مكلادباماولعفافالاومكيلاتئجرالاناف

داَّوقىوقانملقرهراتخافرصنلاُبهَلاوعدوكلذب)ويضرف.مكلتلقامباوضرف

ز)ًاكارمذخاوُهعممهذخاولجرةف)فالآةسمخءاهزمهديدانصوةّينيطنطسقلادنج

اهبلتوةدنزارطىلإةّينيطنطسقلاةنيدمنمجرخواهيفليخلاولاجرلالمحف

سلجي5)ريرسودهعًءاطعاو4)نازرجلاكلميرصنتساوضورفلاضرفوعومجلاعجو١•

اذاُهسبليًاجتءاطعاو6)زاجتألاكلمبرصنتساو.طالبلاسلجميفرضحاذإهيلع

ريرسب7)دهعءاطعاوةيرانصلاكلمي(489")رصنتساو.طالبلاسلجميفرضح

كلمةراثصلاكلمتقولاكلذنميتِّسف.طالبلاسلجميفرشحاذاهيلعسلجي

ريرسلا

لخداملكناكو.روباسةنيدمدرسىلاناهبصاولبجلاىلإكلتهتلاحىلعراسو٢·

ًاّيسرافًالجرهقرطيف8)ىتلااذإناكوعيمجلاعجوضورفلااهيفضرفةنيدمىلا

Cor(1.:اوضرف:Pe.male(2:فلاةـخؤ)Cor,:بكارم

iturdeعرّرقلا)Cor.:اًريرسواًدهم Khariنارزملا:هع:.Pe(4

Ita:اددهم etian Pe. 7) Corp(6



اوعزفلقرهكاسعىلاروباسةنيدملهأرظناملف،مهقانعأبرضايصوأةأرماوأ

لقرهمهلتاقتاداّرعلاوتاقينجملاباوبالاىلعاوعضوواونِّصحتواًديدشًاعزف

،يبصوةأرماولجرنماهيفنملكلتقةنيدملاحتفىتحلاتقلامهضهانمًثاّمكلا

كلذدنعةرخصلا.مهبنوبرضيولافطألااهنمنوجرخيوىلابحلانوطبنوقشياوناك

:نيثالثوةتسوةئامرومزميفلوقيذايبنلادواد"يلعًاّبتيذلاانأ:لقرهلاق*

اًريثكاًيسىسورانلابةنيدملابرضو.«ةرخصلامهببرضوكلافطاذخانملىبوط»

ىلععجرمث.اهلكسرافضرأبرخُوهلءاصحإالامرهوجلاولاومألانملمحو

ةزاوربعو1)ةجدلاىلانيقرافاًيمىلالخدونئادملاونادلبلازوراشوناولحىلعهقيرط

ىكسيودابقُهللاقيىرسكلّنأيسلايفُهعمناكو.سانسرأرهنىلاوةينيمرأىلإ

غلباملف0هببسببورحلاهذهترجيذلاكلملاقيرومتنبميرمنباوهوهيوريس"

3)باتُكهعمبتكوهتيحلوهسأرقلحوىرشكنياداقاعدنيقرافايمىلالقره

هولصويل(489)نيلكوم"ةعامجُهعمهّجووفاكلابرامحىلعىرشكياىلاةثعبو

ىرسكىلإروصنملالقرهحيسملادبعنم»:هتخسنهذهؤ)باتكعمبتكوهيبأىلا

اميدالبنعوينعةدغلانمكلتعمجدقينافدعبًاّمأ.لوذخملازئاحلانيبملا

يلاتكأرقتنأةعأفاهبكفارملاوسرافلهأسوؤريهوًاليسهيلاتعطتسا•

«مالسلاوكل4)اهضبقينمهجوكدينُمهعضتنألبقنماذه

رامحىلعًاكارةيحللاوسأرلاقولحمهيلارظوىرسكيأىلإداقغلبًاسلف

سرافضرابةنيدملكلقره6)برخإ:)هنبأُهللاق.كءاروام:ُهَللاق.فاكاب

لكلتقورانلاب)اهقرحوأاهبرخافكلملاةنيدماًمئاونايبصلاوءاسنلاولاجرلالتقو

ُهفصيالامرهوجلاولاومألانملمحو8)اًدجًاريثكًاّيسىسوأاهبناكنم٢·

.ُهباتكاذهو.فصاو

ًاريثكءاكباوكوهباحصأنزحوُهزحّدتشالقرهباتكىركأرقاملف

انيلاهانافنورتام:مهللاقو".داّوقوءارزوىرسكعمجلمهدالوأومهيلاهأىلع

Melius.ً:اباتك Pc(ربعوو:.Pe(2ةلجدلاىلاو:.Pe(1

Pc.om.:يبرخدق٢٥ : 6) Pc(اهيضتقي:.Pc(4



انسولجسيل::).ءارزووهداَّوقُهاولاقأ.انلزانموارايدتبرخواولتقدقاندالواو

لقرهاهيفكلسييتلاقرطلانعلئسنوريسننكلة)ًائيشهبعفتًنامنانهاه

لقرهبلطيراسوةّينيطنطسقلاةرصاحمىرسككرتف.اهيفهدصقنف

نُمهلَّدبالوةجدلاربعقيرطىلعذخأدقلقرهنأُهلليقذاريسيوهاميف

ىتحةضاخلاىلإ4)ةقسنلريسملايفّدجف:ؤ)هباحصأُهلاولاقأهضوخيسانسرأرهن•

لكذخأوُهنميسلاصلختفهبهللاانرفظينأوجراوزوحينأُهأَّيهتيال(440)

لتسناسرارهنىلاىرشكغلباملف.مهميرح6)حابتساوسرافلاجر)انفأدُقهعمام

نأةغلبمويةريسمىلعسناسرأرهننملقرهبرقاملف·لقرهرظتنيةضاخلاىلع

ضعبذخاولقثلانمهعماموهركعكرتف.ُهَلاًرظت،ةضاخملاىلع77)ًاسلاجىربك

ىقلامثمويةريسمءاملايجهجوعمدعصوباودلالبزو8)نيتُهعملمحوهباحصأ١٠

املف0,هباحصاوىرسكىلعهبزاجىتحلبزلاوو)نيتلاءاملاّرجلرهنلايفلبزلاونيتلا

نمقوفنمرهنلاربعدقلقرهنأاومهوترهنلايفلبزلاونيتلاهباحصاوىركظ

لقرهنأمث.لقرهُهنمربعيذلاعضوملانوبلطياوراسوةضاخلااوكرتق.رخآعضوم

ىلااودعصوةضاخلانعاوخثتدقهباحصأوىرسكناةغلبدقوهباحصأىلإعجر

بكرمث10)ةدزبارطلخدىتحراسورهتلاربعىتحهباحصأعملقرهراسفقوف١ه

ةعبساوماقاوليلهتلاوحرفلاباهلهأ11)هولبقتسافةّينيطنطسقلاىلالخدوبكارملا

ةضاخملاىلإعجردقلقرهنأىرسكربحلالصتاونوحرفيونيبرشيونولكأيمايأ

راسف12)ركولقرهنمةيحرهنلايفءاقلايذلالبزلاونيتلانكاغلوربعو

.بيجمالو1ؤ)يعادالويبصاهيفسيلوًابارخاهباصافهتنيدميفاوىتحىرشك

ي"ولقرهكلمنمةعباسلاةنسلايفكلذوتقولاكلذنمسرفلاكلمفعضف7.

ةرجهلانمةعباسلاةتسلا

.Pe.om(ءيشؤ:Pe.male(نوارزوو...لاقفةا":.Corr(1
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(1o.:هدنزبارطىلا11)Corr.:هلبقتساف Pe
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سخماقأةيمورىلعكطبسويطاسويزّيضلقرهكلُمنمنيتنسيفو

نمةعساتلاةنسلايهولقرهكلَمنمنينسعستيفو.تامونينس(440)

سرفلاتبرخامرظنيلسدقملاتيبديريةّينيطنطسقلانملقرهجخةرجهلا

مهكرتف.انيدلفلاخمينورامتنا:هلاولاقواهلهأ)اولبقيملصمحيفواملف،اهيف

لقرهناكو.هولبقتسافنورامريديفنيذلانابهرلاهيلاجرخفنورامريدىلابهذو•

قشمدىلإجرخمث.مهرمأىرقوًاعايضريدللىطعاواًريثكألاممهاطعافًاّيورام

نقيروملبقنمجارخلاىلعًاماعنوجرسنأروصنُمهللاقيلجرقشمدبناكف

.ةينيطنطسقلايفنيرضاحممورلاتناكيتلانينسلالوطلامبلقرهُهبلاطفكلملا

ىبحلاوبرضلابةديدشةبلاطمُهبلطف،ىرشكىلإقشمدلاومألمحيناكهنازكذف

ىلعردصلارغومروصنمناكف.لمعلاىلعهّرقامثرانيدفلاةئامُهنمجرختسأىتح١·

ناكسلادوهيلاهيلاجرخةيربطغلباملفسدقملاتيبديريراصلقرهنأمث0لقره

لقرهاولبقتساوةيحانلاكلتيفةيرقلكوةرصانلاوليلجلالبجنموةيربط

.اًددعكلذبمهلبتكونامألامهاطعافنامالامهيطينأهولأسوُهَلاوعدوايادهلاب

مهعموسدقملاتيبلهاوقيسلانابهر2)هولبقتسافأسدقملاتيبلقرهغلباملف

روخبلاورماجملابسطسدوم١•

رظنُماًديدشًاغهتغااوقرحاوسرفلاتبرخامىلارظوةنيدملاىلإلخدًالف

"فّرسفنيطنطسقرامةسينكونوينارقالاوةمايقلاةسينكنمسطسدوًمءانبامىلا

اولاقسدقملاتيبلهاو(444")نابهرلاناولعفامىلعسطسدومركشوكلذ

اوناكسرفلاؤ)اوفوتقوليلجلالبجعمسدقملاتيبلوحنيذلادوهيلانا:لقرهل

اوبرتلاوسرفلانمرثكأىراصنلالتق6)اوتأنيذلامهمهنأو،%)مهونيبي4)مهممأ٢٠

دوهيلا8)هولعفاماوملعاو.الماميفنيذلاىلتقلا7)ورواورانلاباهوقرحاوسئانكلا

.نوديرتاذاف:لقرهمهللاقف0سئانكلابارخوىراصنلالتقنمروصةنيدميف

Corr(1.:هلبقيمل:ه)Corr.:هلبقتساو)Corr.:يفاو

.Pe.ora.:مغونيCor(6.:اولوت 8) Cor(4

Pe.melius(7::وّرأوCor(8.:ةلف٢•



الاثالليلجلالبجوسدقملاتيبلوحيدوهيلكلتقتوًانتّرسملعفت:هلاولاق

سرفلااوناعأاًكاضيأانيلعمهلنينيعمءالوهنوكيفانل)نيفلاخمموقاننجينأنمأ

ومهلتبتكونامالامهتيطعأدقومهلتقّلحتأفيك:لقرهمهللاق.انيلع

ناكناميألاودهعلاتضقنىتمو،دهعلاضقننَمىلعبجيامنوملعتمتناوًادهع

دوهيلاريغناسنالتبتكألانأنَمآمليناو.ينعةحيبقةثودحأو"يلعة)راعكلذ•

امعممهلكسانلادنعنومأمريغناوخاًباَذكُتنكؤ)ِهيفأملناو،ينمهلبقاًددع

مهتنّمأدقموقلتقنمحيسملادّيسدنعةئيطخلاوميظعلابنذلانمينمزلي

نارغمهلكلتقنأملعيحيسملااندّيسنأ:ُهلاولاق.ادهعكلذبمهلتبتكو

نامألامهتيطعأيذلاتقولايفكالهلكورذعيسانلاوكاياطخلصيحتوكبونذل

كيلااوجرخامناوسئانكلابارخوىراصنلالتقنماولعفام5)يردتملوملعتمل١٠

همّدقتنابرقمهلكلتقدونجدقاوناكامةلعلةنعلومهنمًاركمايادهلابكولبقتساو

عوسياندّيسلئسنو،كنع(444")هرفكتوبنذلااذهكنعلصتختنغوهللاىلإ

ًاموصريبكلاموصلالبقيتلانيجلاوضيبلاةعمجكللعجتِوهِبكذخاؤيالأحيسملا

تمادامنيجلاوضيبلالكأاهيفكرتنوكلاهموصنريبكلاموصلاةدجيفًاقن

اهيفنولكأيومحللالكأنعةعمجلاهذهيفنوعنمياوناكةيكلملانال.ةّينارصلا١•

اهموصننحت:ُهلاولاقءاباسرامسيدقلانكيتةّيبيامىلعكمسلاونيبجلاوضيبلا

رّيغتي6)الأًاعلوًابزحوًاوناقاذهيفلعجتو.اهلكتامرهزلالكاهيفكرتنوكل

لقرهمهباجاف.هلعفتنأكانلأساملًاكارفغقافآلاعيجىلإهببتكتواًدبأكلذ

نّممهددعىصحيالامليلجلالبجوسدقملاتيبلوحدوهيلانملتقوكلذىلا

.رصمىلاولابجلاوةيدوألاويراربلاىلابرهنممهنموىفتخانممهنمو،هيلعردق٢٠

.ًايقنًاَموصطقمحللالكآةّيكلملااهيف7)نكرتييتلاموصلانمةعجلّوأاورّيصو

لكآنعاهيفنوعنتميودوهيلاهتقودهعلاضقنلةارغكلملالقرهلاهنوموصياوناكو

Cor.eum.:ردتمل Pe(كنورذبي:.Meius Pe(ه

Lege(6:الئل)Cor.:كرتي،٢•
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طبقلارصملهاوريشانملاقافآلاعيمجىلإكلذباوبتكو.كمسلاونيجلوضيبلا

نولكأياوعجرلقرهتومدعبمهتافةّيكلملامورلاوماشلاالااهنوموصينالاىلا

ىلإةعمجلاوءاعبرألااهيفًاضيأنوموصيو.ًاكسوًانبجوًاضيةعمجلاهذهيف

روفيكينسيدقلانمعوضوملانوناقلابسحًاكسوًانبجوًاضينولكأيمثةعساتلا

نأيفةسينكلانكيتكلذنهربامىلعفرتعملاديهشلاةينيطنطسقلاكريرطب•

ةعمجلاوءاعبرالايفوىتحًايجوًاضيةعمجلاهذهيفنولكأييارلانيليقتسملا

نوناقلااذهو.ةعساتلاىلانوموصيةعمجلاوءاعبرألا)نيموي(4427)يفنكل

زوجيالُهناليدرلامهلعفنمهللاانذاعاينوراملاكلملالقرهلنوموصينيذلامصخي

اًّيورامتامايندلاةايحقرافألاكلملااذهنالضفالاوقولخمناسنالموصلا

ناكيذلابهارلاسطسدومرّيَصُهنافلقرهامأ.خيراتلاىلإَّندوعنلف10

ُهَيطعيلقشمدىلاهتحينأهرمأوسدقملاتيبىلعًاكريرطبشكردلاريدىلع2)سيئر

سدقملاتيبيفيتلااهلكسئانكلاينبيلنيطسلفلامنُمهلقلطيوقشمدلامنم

بلاطياهبماقأفقشمدىلاسدقملاتيبنملقرهعجروسرفلااهترخأيتلا

تيبيسكماقاو.تامورهشأةعسًتاكريرطبسطسدومماقاولاملابؤ)روصنم

كرطبالبنينستسةتومدعبسدقملا1ه

نيملسملايبنهللادبعنيبأدمحميفوتلقرهكلمنمةرشعةيداحلاةنسلايفو

نفُدو.ةرجهلانمةرشعىدحاةنسللوألاعيبررهشنماتلخنيتليللنينثالاموي

نُمهلوتاموًامويرشعةثالثهتلعتناكوةشئاعتيبوهوهيفيفوتيذلاهتيبيف

لاقوًاموينيعبرأبهدعبتتاموةمطافالااًدلوفخيملو،ةنسنوتسوثالثهرمع

ركبيلاةفالخيفكلذًواموينيعبسب٢٠

نأرماعنيبأنافعنباهللادبعوهوركبيلإةعيبىلعنوملسملاعمتجاو

نأبكنيأ4)رومعنبأرخصةنباىلُسهُملاوةّرمنيامتنأدعسنبابتك

بلاغلاناكودمحمهيفيفوتيذلامويلايفُهلةعيبلاتناكو،ةرمنيأمتنأدعس



سحA,ـ

نمةرشعةيداحلا(442)ةنسلايفكلذونافعنباناثعوباطخلانبارمعهيلع

ةيمورىلعاكريرطب(سويروأ)سدوربلاديصلاةنسلاهذهيفو.مورلاكلملقرهكام

.تاموةنسةرشعيفاـمنماقا

لتقلانملقرهلعفامىأروهتنيدمىلإىهتناًالزترهنيأىركأَماف

ُهَتالوسانلاىلعتلقثفهتريسفنعنععقيملهناريغاًديدشًاغّمغأبازخلاو•

مهرايدتبرخوهمايأيفسرافلهألتقدقنال1)موشيمُهنا:اولاقفمهربصليعو

نيأوهوهيوريشىعسييذلاداُقهنباهناكَماولعجوةنسنيثالثوينامثدعبهوعلخف

ُهَليمحهناُلهلمهلتقببسبايالبلاهذهتراصيذلامورلاكلمقيرومتنبميرم

هيلعاوناكامفشكولدعلارهظأىرشكنياداقكلمالف.ةا)هومحرأثذخاداراو

برهو:اسنارشعةيناثهمأةهجنمهردناعنيذلاهيبأدلونملتقورضلانم١٠

.يفورعمويلدعًاعيمجمهتعيىتحسانلانعجازخلاعفارينإ:لاقفهتيبلهأةّيقب

هيوريشكلهومهرثكآكادفهتكلمملهايفنوعطلاعقوىتحؤ)ليلقثبليملف

رهشاةينامثهتكلممتناكَوىرسكوبأكلهوداقوهوكلملا

رغثبحاصهيلعبثونأىلإثبليملفهيوريشنيأريشدزا"هدعبكلممث

ملو4)ناهُجهللاقلجركلمللضرعتمث.رهشأةسمخهكلمناكَوهلتقبرغملا1•

يذلاوهوهريغكلملابلطنمهتيبلهأيفنكيملوةكلمملاتيبلهأنمنكي

تيبلهأنمةأرماُهَلتلاتحاو.3)نارامرهشءاطسومورلاةبراحملهحّرسزوربأناك

دعي(448)ملوًاموينيرشعونينثاهكلمناكوُهتلتقتخدنمزرأيهوةكلمملا

نُمهغلبامدنعمدقتفكرتلاضرابزمرهدلونملجرهدعبنمكلمـ.ًاكلم

ناسارخرغثبحاصهيلعبثوفزمرهنياداقنيأىرسُكهللاقيناكوفالتخالا٢·

ىرسكتنبيلرومهدعبتكلممث،اكلمدعيملورهشاةثالثهكلمناكفُهتق

دنجلانيبلاومألاتمسقوجارخلاجرختستملوفصنوةنسهمألىرسكتخايفو

ينبنمناكو6)دتسنشحةلاقيلجراهدعبكلممث.اهيلابسنوكلملاتماقو

Corr(1.:موؤشمةد)Cor.:ويحكؤ)Cor.:اًليلق



.}

ر)تخدنمزاهدعبتكلممث.ًاكلمدعيملولتقونيرهشهكلمناكوىرسكمع

رهشاةعبراوةنساهكلمناكوتافتبسلاىتحًاليلقالإثبلتملفىرسكتنب

اًرهشيرشخدازخرفُهللاقلجراهدـعبكلممث٠هبتفرعوكلملابتماقو

ًاكلمدعيملولتقو

كلملاهيلا2)بستنينَّممءاسنلاولاجرلانمهدعبنَموهيوريشكلمامعيمجف•

ناكو.نينسعبرأنيكامنيباملصفعميرشخدارخرفىلاًاكلمدعيملنمو

مورلاةبلغوةنتفلانمهيلااوراصيذلاسرافلهأؤ)اوأراملف.جرهوةتفيفهلككلذ

ُهَللاقيىرسكلًابأاوبلطمهشاعمومهنيديفداسفلانممهيلعلخدامومهل

سخنباوهومهيلعفوكلافهتوخالتقثيحهيوريشنعبرهدقناكدرجدزي

ةنيدمضرألكلهاونوبراحتيةقّرفتممهتعامجوةفلتخم4)مهاوهأتناكوةنسةرشع١*

يمالاراشتنانمكلذلثمىلعنئادملابماقأف·اهيلتىتلاةبراحمةكلمملانمةيرقوأ

لَّوأيفهكلمناكونيتنسنعسانلافالتخاوةكلمملاداسفوةّيرلاقرغتو

لقرهكلملانم(448)ةنسةرشعىدحايفكلذوركبيلاةفالخنمةنس

مورلاكلم

مث.مالسالاىلإاوعجرىتحمهلتاقبرعلا)ّدترأةفالخلاركبوبأيلوًالف

جرخفةريزجلاىلإدلاخلزنفقارعلاىلإًاريبكًاشيجهيلامضوديلولانبدلاخيهجو

تناكةزجلوأ6)تناكف،مهردفلانيعبسىلعهوحلاصومهَّمأفمهفارشاهيلا

نميلاىلاركبوبأبتكمث،قارعلانمركبيلاىلعمدقلاملكأوقارعلاب

هيلعاومدق.مورلااوزغيلمهّدمتسيبرعلاءايحأنممهريغوةكموفئاطلاو

ماشلاىلإاوذخأينأمهرساوصاعلانيبّركريمألاناكوشويجلامهيلامضونايفس

اوعطقيالوةأرماالوًاريغصًالفطالوًاريبكًاخيشاولتقيالنأمهرباو.ةياقيرطىلع

Pe(1.:تخدنزرأة)Pe.:بَسنَيَو)Corr:ىأر

Lege(4:مهؤاوهأPe(3.:تّدتراPe(6.:كلذناكف

Peo(7:ليبجرش;cor.:ليبحرشPC(8.:ةتسبحCorr(9.:يلا

wire



الةرقالوةاشاولتقيالوهوبقريالو1)آلاخناوقرحيالواًرباعاوبرغالوةرمثمةرجش

مهغلباو،زاجحلايلياممةزغىرقنمنوداتاهللاقيةرقاورتىتحاوراسف.ه)يدج

ىلاصاعلانبارمجبتكفقشمدبكاذذالقرهوةزغةنيدمبلقرهشويجعاتجا

ديلولانبادلاخىلاركبوبأبتكفلقرمشويجعاتجابهربخيوهّدمتسيركبيبأ

نمديلولانبادلاخراـسف0ددُمهلنوكيلصاعلانيبارعىلإُهعمنميرييناب•

دقلقرهشويجتناكوصاعلانيبارمجىلعمدقىتحةيربلاقيرطىلعةريزجلا"

نيملسملاركسعىلالقرهشيجسيئرقيرطبلاهَجوةزغاوغلبًاسلف.ةزغباونّصخت

صاعلانبارمعلادلاخلاق٠ِهبمهملكيلمهداّوقنمدئاقهيلااوهجوينأمهلثمي

ىلاىهتنااّملفلخدوةزغبابُهلحتفورعراسف.هيلاؤ)يضمأتنا:(444")

ُهلاق،نوديرتيذلاامواندلبىلإمكبءاجيذلاام:هللاقوهببحرقيرطبلا10

نوكفابنيديفاولخدت،ه)نأالامكلتاقننأانبحاصارمأ:صاعلانبارمع

.مكلضّرعتلاالواكذاّلحتسنالوانتوخااونوكتوانيلعاممكيلعوانلاممكل

اماًدبأماعلكيفّمتونحتاهبىضزةزجةيزجلاانلاودّرشّمتيأتنأنإف

مكئامدومكيضارأنمءيشيفمكلضرعواكوأنَممكنعلتاقوتقوانيقب

انيلعهبمكلناكوانتّمذيفّمتكذأمكنعكلذبموقنوكدالوأومكلاومأو1•

وأًاخآنعتومنىتحفيسلابةكحملاالامكنيبواننيبسيلفّمتيأناف..)اًدهع

مكنمديزامبيصن

مهتأ:هباحصاللاقِهبهثارتكاةلقوصاعلانبارمعمالكقيرطبلاعبًساللف

.هقنعاوبرضينأجرخيلةنيدملابابورمجغلباذأهباحصأرماف.موقلاريمأاذهنأ

ورمعلنادروربخافيعورُهنألةّيمورلابنسحيناكونادروةبسامالغورععمناكو٢*

يفله:صاعلانبارمعللاققيرطبلاناوجورخلايف6)لاتحا:هللاقف.عمسام

انأانأوًاْيأرمهانداواكاسليلاحصأُلقأانأ:ورعُهللاق.كلثمدحاوكباحصأ

8)اوريديمهوينمّلجألاجرةرشعمهويلاحصأيل7)اولاقامكيلاتيدالوسر

Pe.male(1:اًلغةا)Lege:ًاّيدجؤ)Corr.:رضمأPe(4.:نأىلإ

Pe.melius(8:"دهعCorr(6.:ُلّكحإCor(7.:لاقCor(8::نوريدي٢•



كيلااناينوهجومهتملاريغكيلايعملوخدلايفاونوكينأاودارأدقفركسعلا

"تلفكتقدصينأفرتومهبالكعمستلمهبكبيجأنأتببحأنافكمالكعمسال

ةعاجلـغتنأ:هسفنيفلاقوقيرطبلاركفو.لعفاف:قيرطبلاُهللاق.(444")

الاورعلتقبمهرمأناكنيذلاىلإلسراف٠1)اًدحاوًالجرلتقنمأيلإُبحا

مهلتقيفهباحصأةرشعلابُهَيتأينأءاجرُهاوضرعتيالونولتقي•

لثملدوعأال:لاقونكامبهباحصأملعابابلانمصاعلانبارمججرخاملف

مهنملتقومورلامزهنافمهنيببرحلااوعضوومهيلامورلاةازاوجرخفبتكمث.اًدبأاذهـ

ندرألانمونيطسلفنممهردرطىتحمهراثايفؤ)نيملسملااوراسوةميظعةلتقم

ةينثالاةيحانىلإاوضمومهوكرتتسانلااهبنَّصحتوةيراسيقىلاوسدقملاتيبىلا

باطخلانبارغفلختساوتامدقلوسرلاءافاوف،ركبيبأىلإريخلاباوبتكو١٠

نامعطخباًبوتكمدهعلاناكوباطخلانبارمجىلإدهعّلتأًاملركبوبأناكو

نافعنبا

هيلعىلصوةرجهللةرشعثالثةنسرخالاىدامجنماتيقبنيتليللركب4,ايلايفوتو

ةثالثونيتنسهتفالختناكو.دمحمهيفنفديذلاتيبلايفنفدوباطخلانيبارع

ركب5)يلآناكو،ةنسنوتسوثلثيفوتمويُهلناكوًاموينيرشعونينثاورهشا1•

نينيعلازئاغهجولاقّرعمنيضراعملافيفًخاقيحتةرفصىلإهضايبرضيضيبأالاوط

هالومديدسهبجحيناكو

نارمعنبهللادبعنبةريغملانبماشهتنبةميثخةمأوبعكنبايدعنبا

aut.:لقإنأنم legaturدحاولجرلتقنم:Pc.melius(1

Melius.:وبا Pe(4نوملسملاراس:.Corr(جرخفؤ:Cor(ه

Corrigeutrumique:وباPe(6:ىرلادبم;legeىّرلادبع Codicem(5



كلمنمةنسةرشعثالثيفكلذوركبوبأهيفيفوتيذلاثلاثلامويلايفموزع

مورلاكلملقره

.نينسعبرأماقأةردنكسالاىلعًاكريرطبسويججريضكهتفالخلوأيفو

رصمىلإ10نيياجمهناونيطسلفاوحتفومورلااوبلغنيملسملانأعمساملف

ةيردنكسالايسكذ)يقبوةّينيطنطسقلاىلإةيردنكسالانمبرهورحبلابكر•

ًاكريرطبسرك"دعبرّيصبرهًالو.ةنسنيعستوًاعبسيكلمكرطبالبهدعب

بهارلجرةيردنكسالابناكو.لقرهنيدىلعؤ)ينورامناكوةيردنكسألاىلع

لوقيسركناكوكرطبلاسركةلاقمسوينورفصركنأفهبرسوينورفصُهللاق

يك*هذهو.دحاومونقاودحاولعفوةدحاوةئيشمب5)نيتعيبطحيسملاًادّيسنأ

ول:سوينورفصلاقو6)ةرظانفكرطبلاسروكىلاسوينورفصراسف·نورامةلاقم١*

ةعيبطُهلنوكينأبجوقدحاولعفوةدحاوةئيشمحيسملاَّنأمعزتاكرمالاتناك

8)نيلعفونيتئيشمحيسملانأ7)لوقتلبةيبوقعيلالوقكلذو5)نيتعبطالةدحاو

اذناكول.نيتبيطو)ىدلةدحاوةئيشمنوكتنألاحمُهنال3)نيتعيبطهلاك

.نيتيشم10)اذوهفنيتيبطاذناكاملفةدحاوةعيبطاذناكةدحاوةنيشم

ةّينيطنطسقلاكريرطبسويجرسوةيموركريرطب11)سرودوتنأ:سركهللاقف١*

سويجرسهلبقةّينيطنطسقلاىلإسوينورفصجرخف،ةلاقملاهذهىلعيل12)نيقفاوم

سركنيبوهنيبناكامهـيلعسوينورفص"صقوةّينيطنطسقلا(445")كريرطب"

دعبناكاملف.كلذنمةّينيطنطسقلاكريرطبسويجرسبجعفةيردنكسألاكرط

ًافلاخمراصوهيأرنعفرصنافسويجرتىلإسروكنًمانادفتمدقنيموي

:لاقومهقاووهيأرءاسأةيموركريرطبسرودوثناوسروكًلاقفاومسوينورفصأ٢·

Itamelius.:اقب quam Pc(2نوواج:.Corr(1

edسوينورفص infraىينورفصة.Pe(4ًاَّيورام:.Cor.eun Pe(3

Itairectius.:ةرطانPc(7.:لوقت quan Pc(6ناتبيبط:.Corr($

no.:وذ Corrيذل:.Corr.cum Pc(9نالفوناتبثم:.Cor(8

Agitur.:ناقفاوم،٢•
evidenter de Honorioutiinfra na) Cor(11



.يشلكنال،ال:لاقوكلذسوينورفصركتف...)ةفضمحيبملاةبيطنأ

قفتمريغةنسنيعبرأوتسنًماّوحتةسينكلا

نابهرلاهيلاجرختسدقملاتيبىلإةّينيطنطسقلانممدقسوينورفصنإمث

كريرطبسدقملاتيبيفنكيملوهربخمهملعاوهتصقمهيلعصقسدقملاتيبلهاو*

ناميإلايفًاباتكبتكف.هتنامانسحلسدقملاتيبىلعًاكريرطبسوينورفصاوريصف

رعةفالخنمةيناثلاةنسلايفكلذو.ايندلالهأُهبققافآلاعيمجىلإهبثعبو

يفةيكاطناىلعًاكريرطبسوينودقمرّيصهتفالخنمنينسسمخيفو.باطخلانأ

لخديملو.تامونينستسةينيطنطسقلابماقفًاَّيورامناكوةينيطنطسقلاةيدم

اهآرالوةيكاطنأ١•

كلمنمةرشعيناـغةنسيفوباطخلانبارمجةفالخنمنينستَسيفو"

تريصوةنامالاةنسحتناكوُهتفنلقرهةجوزةئيطرمنكلو(نيتسلوقيىرخأ

نينستسماقأ(446)ؤ)ينورامناكوةّينيطنطسقلاىلعًاكريرطبصلوبُهلدب

ىلإهتجوُزهتقن4)يذلاكريرطبلاسروسكلملا"ّلقرهّدرهتومدعبو.تامو١٩•

تامونينسعبسماقايسركلا

رغلزنفبتكباطخلانبارمعيلوالف..قشمدنيرصاحم)نيملسملااوناكو

نمىّجنتدقمورلاكلملقرهناكو.ديلولانبادلاخدلقوةرسألانعصاعلانبا

اوراصوندرألاونيطسلفاوحتفدقنيملسملانألقرهعمسالفصمحىلاقشمد

بلجتساوضورقلاضرف.ةيكظأ6)ةيدمأىلإصمحنمجرخةّيثبلاىلإ٢·

مهيلعرماو.بارعالانمهيلعردقنمّلكومخلوبلكوماذجوناسغنم7)ةبرعتسملا

كسميهلمعروصنمىلإبتكوقشمدىلإمهبهجووناهامُهللاقيهداَّوقنم8)دئاق

Cor(1:ةفعاضمة)Cor:فعاضمو)Pe:ًاَّيورام

.Pe.om(6نوملسملاناكو:.Corr(يتلا:.Perperam Pe(4

Rectius.:اًدئاق٢• Pc(8ةرثعتملاPuto legendumesse(7



:روصنملالاققشمدىلازكاسعلانمهعمنموناهام1)افاواملف.لاملابلاجرلاهيلع

ولوةزغموقمهافلابرعلانالميظعلاركسعلااذهىلإة)جاتحمكلملانكيمل

جاتحيركسعلااذهومهكاسعاولتتلبرحلامهودصقيللاجرمهيلاجرخيناك

اذـهروصنملاقًاغا:مهضعبلاق·مهيطعنلامقشمدبسيلوريثكلامىلا

نوقّرفتفمهيطيلامقشمدبسيلنألاجرلاعمستلةنعلوؤ)ثبخوُهنمةفدم•

لاملانمكدنعامتنا4)انيطعا:ناهامُهللاق.نيملسملاىلإقشمدمّلسيو

لاجرلاىلاجاتحيكلملاناكنافلامقشمدبسيلنأُهملعنكلملاىلإبتكننحتو

ناكهجويأنممهيلاهبهجوولاملايفلاتحا

هركسععمجلقشمدنوديريةّيربطنماوجرخدقبرعلاّنأناهامغلبمث

دامرلايداُوهللاقيريبكيداوىلعلزتمث(446)نيمويراسوقشمدنمجرخو10

هيبشبرعلانيبوةنيبيداولارّيصو.ةصوقايلابفّرعُيونالوجلاعضوملللاقيو

قشمدنملماعلاروصنمجرخمايأدعبو٠)مهادحيبرعلاوًامايأاوماقافقدنخلا

ركسعلاىلإغلبفلاجرلايطعيلقشمدنمءاجدقلامُهعموناهامركسعديري

اوبرضركسعلانماوبرقاملف·لعاشملابقشمدلهأنمريثكقلخُهعمناكوليللاب

مورلا6)اورظناملف.ةنعلوةديكمروصنمنمكلذناكواوحاصواوقريولوبطلاب1•

دقبرعلانأاومهوتتاقوالاولوبطلا7)توصاوعمسومهفلخلعاشملاىلا

مهنمليلقرفنالامهنمصلختيملواوتافريكمظعداووهودامرلايداوينعأ

تيبىلإبرهنممهنموقشمدىلاعجارتنممهنمو.8)اتشعضاومىلابرهنم

مورلانمقشمدىلااوراصنيذلاو·نيطسلفةيراسيقىلابرهنممهنموسدقملا٢0

كلذهبشأامومادأوماعطنمهيلعاوردقاماولخدافونيملسملامهورصاحينأاوفاخ

ىلااوبتكوةلتاقملااهيلعاوماقاوتاقينجنملاوتاداّرعلاقشمدباوبأىلعاوعضوو

Scribe(1:يفاو:Cor(2.:ًاجاتعو)Corr.:ًاخو

Cor(4.:اناطعأCorr(8.:مهئاذحCor(6.:رظن

Pe(7.:تاوصأScribatur.(8:قشو)Corr.:نوملسملامهرصاحي٢•



ىتحمهيلعلاتحافيكروصنممهبلعفامرومليوُهوُدمتسيكلملالقره

لاجرلالتق

بغرتوايسروطىلإبرهفُهتقفلقرهكملاىلاعجرينأفاخفناهاماماف

سداسلارومزملاهيفرسفيذلارميملابحاصوهوسويساطسناُهسفنىّمسو

و)قرشلا(447)بابديلولانبادلاخلرتقشمداوفاواملف)نيملسملاًاَمف

ديزيلرتواموتباببصاعلانبارمجلرتوةيباجلابابحارجلانبةديبعوبألتو

رهشاةتسقشمدراصحىلعاوماقاف،ناسيكبابىلإ4)ريغصلابابنايفسيلانا

ربخلاباوبتكف.6)اولتقيفبابنممويلكيفمهيلانوجرخيمورلاناكو)ميالا

وبأةرسألاداقوديلولانبادلاخلزغباطخلانبارغبتكفباطخلانبرمعىلإ١٠٠

قشمدلماعروصنمدعصراصحلاقشمدلــهأدهجأالف·حارجلانيبأ7)ةديبع

هعمنملوهلهالوُهلنامألايطعينأديلولانبدلاخمّلكفيفرشلابابلاىلع

امىلاديلولانبادلاخةباجاف·قشمدباوبأحتفيىتحمورلاىوسقشمدلهالو

:هتخسنهذه؟امأُهلبتكولأس

ىلعمكتُمكادقينإ:قشمدةنيدملهالديلولانبادلاخنمباتكاذه»١•

«مكيلعملستونكستالومّدـشالامكسئانكومكلاوماوكيدومكئامد

ةيدملالخدف،ديلولانبادلاخلؤ)يفرشلابابروصنمحتفساطرقلاهيلاعفدو

اوربكةنيدملاديلولانيبأدلاخباحصألخداملف،فويسلااودغأهباحصأىلعحاصو

حتفدق1o)روصنمنأو)اوملعريبكلاباوبألاىلعنوميقملاةلتاقملامورلا8)اوعمسف

حارجلانيباةديبعوبألخدفاوبرهوباوبألانعاولخف0ةنيدملابرعلالخداوبابلا70

فيسلابًاضيأ4)ريغصلابابنمنايفسيلانالاديزيلخدوةيباجلابابنمفيسلاب

لتقو.اًديدشالتةعاسهيلعلتاقفيسلاباموتبابنمصاعلانبارمعلخدو

Cor(1.:ُهنوملعيوُهَنوُّدمتسيCor(2.:نوملسملاؤ)Cor.:يفرشلابابلا

Cor.eum(7نولتقيف:Corr(6ًاموي:.Corr(رينصلابابلاب:.Corr(4

(1o.:اًروصنم٢• Cor.اوملعو:.Corr(9عبف:.Cor(8ةديبعابأ:.Pe



ىقتلافنورسأيونولتقينوملسملالزيملف·ريثكقلخاموتبابىلعنيقيرفلانم

رعونايفسيبأنبا)ديزيوحارجلانأةديبعوباوديلولانبادلاخ(447")

ديلولانبادلاخمهربخاف·روصنمديروشنمباتكلاونينايزلادنعصاعلانيأ

.نامألااذهزيجتال:نايفسيلإناديزلاقاوفلتخافنامألانممهاطعأيذلا

اودغأ:مهباحصأىلعاوحاصو٠ءازجأدق:صاعلانبارمعوةديبعوبألاقوه

ًاحلصُهلعجت:صاعلانيبارمجلاقف.ءاودمغتال:هباـحصالديزيلاقو.مكفويس

باتكلايفبتكف0ةعاسلايلاودهشاف،روصنممهللاقف.كلذبمهكذ)اويضرف

نيأليبجرسوصاعلانبارمعونايفسيلانالاديزيوحارجلانبةديبعوبأدهش

لقرهقحلةلتاقملانممورلانمتلفأنملكوباتكلاروصنمذخاو.ةنسح

ءاًيروسلامالسلاؤ)يكيلع:لقتحتفدققشمدنأبكلملالقرهعمساملف

ةنسلايفكلذوةّينيطنطسقلالخدىتحراسمث.ماشلاقشمدايمالسلاو)يكيلعينبي

اموهلعفءوسلفقشمدىلعلماعلاروصنًماّماو.باطخلانبرمعةفالخنمةثلاثلا

ايندلايفةقاسألاوةكراطبلاعيمج4)فونعلمهيلعنيملسملاناعاواولتقىتحمورلابلمع

رمجبتكفقشمدحتفبهربخيمايأةعبسدعبباطخلانبارمعىلاريشبلامدقف.اهلك١ه

دقينإ:بتكونيطسلفىلاهدـنجيريصينأصاعلانبارمعىلإباطخلانأ

اباوندرألاىلعةنسحنيأ5)ليجرسوقشمدىلعنايفسيلانالاديزيتلمعتسا

ىلا3)ليجرسونيطسلفىلإصاعلانبارمعراسوصمحىلعحارجلانبةديبع

امىلعنحن:(448")7)اولاق.كبلعبىلاحارجلانيباةديبع6)إبأراسوندرألا

اولاقصمحىلإلحروأنامألامهلبتكف.نيفلاخمريغقشمدلهأهيلعتحلاص"

بتكوصمحلخدو8)نامألامهلبتكفقشمدلهأهيلعمتحلصامىلعنحت:ُهَل

نيملسملابلصتامث.حلصلاىلااهلكنئادملاتعدونامألابلح8)ةيدمألهال

Pc.om.:اوضرفCorr(3.:كيلع . 2) Corr(1

•٢.Pc.om(8ةفل.Pc.addىلإ7ر.Melius Pe(6



.هباحصأىلعمغنإ)صايعحارجلانبةديبعوبأفاخفباطخلانبارمتمودق

تيبىلإًاعيمجاوراسمثباطخلانبارمعاوقلو.هباحصأىلعهللادبع2)هنبالصاعلا

ًءاطعافباطخلانبارمجىلاسدقملاتيبكرطبسوينورفصجرخفاهورصاخلسدقملا

:هتخسنهذهًاباتكمهلبتكوؤ)ناماباطخلانبارمع•

ىلعنونمآمهنأايلياةنيدملهألباطخلانبارمجنمميحرلانمحرلاهللامسب»

حتفو.هدوهشدهشو«نكتالومدهتالأمهسئانكومهلاوماومهدالواومهنامد

ةالصلاُهترضحاملف.ةمايقلانحصيفسلجلهباحصاوةنيدملارمجلخدفةنيدملابابُهل

3)يلصنينمؤملاريمأاي:كرطبلاُهللاق٠يلصأديرأ:كرطبلاسوينورفصللاق

نيطنطسقةسينكىلاكريرطبلاُهجرخأف.انهاهيلصأسيل:رمعُهللاقف.كعضوم١٠

جرخف.ًاضيأيلصأانهاهالوال:رُعهللاق.ةسينكلاطسويفًاريصحُهلحرطو

ىلعهدحوىلصف،قرشلاييأكنيطنطسقرامةسينكبابىلعيتلاةجردلاىلارمج

لخاديلصأالملكرطباييردت:كرطبلاسوينورفصللاقوسلجمثةجردلا

لخادتيلصول:رُعهللاـق.كلذبملعاالنينمؤملاريمأاي:هللاق.ةسينكلا

8)اهوذخأي"ملسملااوناكَوأ7)كدينع(4487)جرختو6)كنمفلاتتتناكةسينكلا١ه

.ًالاجمكلبتكفساطرقو)ينْيَتآنكلورمجىلصانهاهًاعمنولوقيويدعبكنم

دحاوفدحوالاةجردلاىلعنيملسملانمدحايلصيالنأىلعًالجسرمعبتكف

مث.كرطبلاىلإُهُعفدوًالجسكلذببتكو.اهيلعنذؤيالوةالصاهيفعجتالو

.اًدجسمِهيفينباًاضرم16)يناطعأفمامذوقحكيلعيلبجودق:ُهَللقرعنأ

مورلاكولماوزجعإاًدجسمِهيفينيًاعضومنينمؤملاريمأيطعأانأ:كرطبلاُهللاق٢٠

.ءابسلاباببوقياهَسواهيلعبوتيهللامالكيتلاةرخصلايهو،10)"ءانبنع

Melius.:ضايعPc(2.:ةبإو)Corr.ً:انامأ;Pc.نامالا Pc(1

Cor(4.:اًدوهش;Pe.:دوهشلا)Lege:ُلص

Pe(6.:كيلع.Pe(7.:كيديCor(8.:انوذخأينوملسملاناكو



ينبلالكيهتناكو.ضرألاطسويفيهوسدقلاسدقليئارساونباهامسو

نوكتاولصاذإاوناكثيحواهنومظعيليئارسإونب1)اوناكوليئارسا

اذهريغسدقملاتيبيفىنبيالناًالجسيلبتكتنأىلعاهيلامههوجو

هدحودجسملا

اورّصنتًاملمورلا)اوناكو.هيلاُهفدواًلجساذهبُهلباطخلانبارمعبتكف

اهلوحوةرخصلاعضومناكسدقملاتيبيفسئانكلانيطنطسقمأةناليهتنبو

ح)اهكرتاناوةميظعةبزعاهقوفراصىتحبارتلاةرخصلاىلعاومروكرتفبارخ

اندّيسلوقلةسينكهيلعاونبيملوؤ)اهومظعيليئارساينباوناكاكاهومظيملومورلا

الُهَّنَأ:ًاضيألاقو.4)بارخمكبمكلكتيااذوه:نأرهاطلاهليجتايفحيسملا

ملوًابارخىراصنلاةلاهوكرتةهجلاهذهلفبرخيومدهيلالإرجمىلعرجحانهاهىتي10

ُهفقوأفباطخلانيبارعديبكرطبلاسوينورفص(449)ذخاو.ةسينكهيلعاونبي

كئالوهنمدحارخأتيملهزجميفبارتلالمحدقباطخلانبرمعىلإ3)نيملسملا-

ىتح6)نيناجالاوليازلايفوسارتألاوبايثلايفوهرحبيفبارتلالمحىتحنيملسملا

يفةرخصلازّيصودجسملاينبن:موقلاقف.ةرخصلاتنابتساوهوفظوعضوملااوشن1•

دجسملارمعىنفدجسملارخآيفةرخصلاريصنودجسملاينبنلبال:رمعلاق.ةلبقلا

ةالصلاُهترضخلاهرظنيلمحلتيبىلإرمجبهذمث.دجسملارخآيفةرخصلاريصو

..ةسفيسفلابةشوقنماهلكةينحلاتناكَوةّيلبقلاةّيحلادنعةسينكلالخادىلصف

دحاولجرالانيملسملانمعضوملااذهيفيلصيالنأًالجسكرطبلارمعبتك

ءيشهيفرّيغُيالوُهفنذؤيالوةالصهيفعجتالو،دحاودعب٢٠

نمةسفيسفلااوعلقباطخلانبارمجّلجس7)نيملسملافلاخاذهانرصعيفو

ةجردلايفاولعفكلذكواهيفاولذاوةالصلااوعمجواوبحااماهيفاوبتكوةّيحلا

Melius:ًابارخ)Pe.:نوملسملا:cor.:نوملسملارظن Pe(4

Corr.cum.:نوملسملا·7* Pc(7.نيجاجالا:Lege(6



زيلهدفصناوذخاورمجاهيلعيلصيتلانيطنطسقةسينكبابىلعتناكيتلا

تيبكريرطبسوينورفصتامو٠رمجدجسمًءوتسواًدجسمهيفاونبوةسينكلا

هتومدعبسدقملاتيبيقبيفوتثيحنمونينسعبرأكرطبوهُوهلناكوسدقملا

ةنسنيرشعوًاعستكرطبالب

(449)رصمىلاىضميوزهجتينأصاعلانبارمعملباطخلانبارمجرماو•

باتكلاُءافاوناوحيبيالومدقينأماشلاضرأيفوهوةباتكناكاذاهيلادهعو

ىلاسدقملاتيبنمباطخلانبارمجعجرمث0هجولايضمينأرصمضرأيفوهو

بتكفنيرسنقىلإصمحنمراسوصمحىلاحارجلانبةديبعوبأعجرو،ةنيدملا

نموكلملالقرهبسانلاقحيلةنسهسفنىلعةعداوملاةلئسينيرسققيرطبهيلا

نأةديبعوبأقرطبلالأسوكلذىلإةديبعوبأُهَباجف.حصوةّمذوهفاهيفماقأ١٠٠

دومعلاكلذاوزوحينأنيملسمللسيلونيملسملانيبومورلانيبًامئاقاًدومجاولعجي

دومعلاكلذيفاورَّوصو.دومعلاكلذنعنيملسملاىلااوزوجينامورلاالومورلاىلإ

نيملسملانمّرفنانيبوةديبعوبأكلذبيضرف،هكلميفةسلاجلقرهكلملاةروص

ًامهسرفىلعرمعنبلهسنيأَو)لدنحوبأررمذاةّيسورفلانوملعتيمهليخىلع

كلتنيعيفهحيرَجزبصنفةروصلاكلتودومعلاكلذبّرفهحمر4)هدييفهجورف١•

:ةديبعيباللاقنيرسنققيرطبلبقاف،لاثمتلانيعأقفكلذلدمتعمريغةروصلا

.مكنيبواننيبتناكيتلاةندهلامتعطقوحلصلاّمضقنونيملسملارشعمايًاومتردغ

:ةديبع5)ابالاق.انكلمنيعًاقيذلا:قيرطبلالاق.ُهضقننمو:ةديبعوبألاق

مكتروصلدب:ةديبعوبألاق،مككلمنيعًاقفتىتحىضزال:اولاقف.نوديرتاف

(450)ىضرتال:اولاق.مكلادبامومتببحااميلاوعنصامثيتروصهذــه٢·

لاثمتمورلاترّوصفكلذىلإةديبعوبأمهباجاف،ربكألامككلمةروصالاةروصب

:قرطبلالاق،عبةروصلانيعأقفمهنملجرلاقودومجيفباطخلانبرمع

Corr.cum.:ايإةف)Cor.:ًاسلاج Pe(1
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ةريزجلامنغنبإ1)ضايغحتفوةّمذلاوحلصلاىلعاوماقأةنسدعبو.انومتفصنادق

وهةريغملاو.فيسلابناجيردا2)ةبغشنيأةريغملاحتفو.حلصلاونامالاباهرلاوةقرلاو

اوكسيدحمتومدعباوناكسانلانالنينمؤملاريمأباطخلانبارمعىّتسنملّوأ

نمهللالوسرةفيلخىلإ:اوبتكةلاحهيلااوبتكذاو.هللالوسرةفيلخ)ركبوبأ

ةلاعاوناكوأ،هللالوسرةفيلخةفيلخُهومسياوناكباطخلانبارمعيلَوًاكلف.نالف

".ةريثملاباطخلانبرمعىلوائلف.نالفنمهللالوسرةفيلخةفيلخىلاهيلااوبتكي

ركناف·نيثمؤملاريمأباطخلانياربعهللادبعل:هيلابتكةرصبلاىلعةب)ةبغشنأ

اناوباطخلانبارمعاناوهللادبعانا:لاُقهنامث.ُهفرعيملوباظخلانياربعكلذ

ذف،نينمؤملاريمأباطخلانبارمجيِتْسف٠2)ةبغشنيبةريغملاقدصدقنينمؤملاريمأ

صنينمؤملاريمأءافلحلا6)اويتستقولاكلذ١*

هئازخوهلهابمأصاقويلإنادعسمودق7)ةنبالاسرفلاكلمدرجدزيًاَّماف

نئادملافلخولاملانمليلقودنجلانمةريسيةدعىلعماقاونيصلاىلااولقنينأ

ثكفةّيسداقلالتفصاقويلانادعسلاتقلْمتسرحّرسوتسراخأيدزوألادازخ

نمودنجِوهِتَّيِعرلاحهيلع(450)امىأرودرجدزيكلذغلباملف.لتقىتحاهب

ىلإراسفريدأدقمهكلمنأملعمهتنتفوهدونجلضفأكالهوعزانتلاوفالخلا1•

بحيفلقيملو.كانهلتقىتحناتسجسقرطيفورمىلإاهنمبرهمثسراف

ةنسنيرشعهكلمناكفلتقىتحةنتفو

نعصاعلانبارمعلزيبتكةنيدملاىلإلصًواسلفبطحلانيبرعاموي

نالقسعنايفسيبأنبةيواعمىلوورصمىلإجرخيوزجتينأ"رساونيطسلف

ةعباسلاةنسلايفكلذوفيسلابنالقسعوةيراسيقةيواعمحتفو.نيطسلفوةيراسيقو٢·

لاقباطخلانبارمجىلعلخدنافعنباناشع"نأمث.باطخلانبارمعةفالخنم

دينأُهترسأوةيراسيقونيطسلفنعةفرصأصاعلانبارمعىلإتبتكرمُجهَل

ملعتتنأ:ناشعُهللاق.ةراسيقونيطسلفنايفسيلانيباةواعمتداقورصمىلا

Ita.:ةبشؤ)Lege:ركبابأ etian Pe. ; corr(ضايمة:.Cor.eumPe(1



راقثريغيفجرخيناىشخاوةرامالابحومادقإهيفوءيرجلاًرحنأنينمؤملاريمأاي

مدف.هيلعوأُهلنوكتيرديالةصرفءاجرةكلملاىلإنيملسملاضّرعفةعامجالو

نارعبتكف.نانعلاقاملًاقافشاصاعلانبارمعىلإهباتكىلعباطخلانبارمج

رصملعلخدتنألبقاذهيباتكككردأنإ»:صاعلانبرمعىلإباطخلا

وهوباتكلااًرعكرداف.«كهجوضمافتلخدتنكناو.كعضومىلاعجراف•

ذخأيملففارصنالاهيفدجينأهحتفوباتكلاذخاوهناورمجفّوختف،خفب

شيرعلاوخئرنيبامفةيرقلتىتحوهاكراــسوُهُعفادولوسرلانمباتكلا

(454)باتكلاذخأولوسرلاباعدف،رصملمعنمهذه:ُهلليقاهنعلأسف

ه)ةيرقلاهذهنأنوملعتمتسلأ:مهللاقونيملسملانمةدعمنمىلعهأرقوُهنم

ينقحلنأينرمأو"يلإدهعنينمؤملاريمأّنأ»:لاق.معن:اولاق،رصملـمجنم١٠

نأرصمضرأتلخددقوينقحلناو·عجرأنأرصمضرألخدأملوهباتك

ىلإهباحصابمّدـقتفنيطسلفبرمعناكلاقو.«هنوعوهللاةكربىلعاوريسف0ريسأ

ملوباتكلاسفنشيرعلانودوهوباطخلانبارمجهيلابتكفنذاريغبرصم

.صاعلانبارمعىلإباطخلانبارمعنم:هيفاذافهأرقوشيرعلاغلبىتحهأرقي

كعمًاغاوريثكقلخمورلاعرجنماهبوكعمنمورصمىلإترسكنافدعبًاَمآ1•

ضرأو)تيأهللادمحي:رمعلاق.عجرافرصمتغلبامتنكناف.ريسيرفن

نمعمةيراسيقىلعهدئجرمجناكلاقو.راسومّدقتف.رصمضرأ:اولاق.هذه

رعبتكفةياحلابكاذذأباطخنأرفعواهلنيرصاحمدانجالانماهبناك

ه)اوختينوديرينيذلاموقلاكاوحتفهباحصأرماورصمىلإراسفًارسورمعىلا

اوركنادانجالاءارما5)دعباملفاليلمهبراسمث.بيرقلزنمىلإلزنمنم٢٠

باطخلانبرمعىلإهوعفروكلذاوفرعفمهبررغدقُهنأاوأرولعفيذلاُهلعفهيلع

يباتكّنافكعمنميتررغدقكنافدعبامأ»:6)صاعلانباصاعلاىلإهيلإبتكف

Sie:"يتُتة)Pe.male:ةيرقلااذه etian Pe. : fortewult(0



.كدجنُميناملعاوىضمافاهتخددقوككردأناوعجرافرصملخدتملوككردأ

!)اوناكو،رصمىلإراسمثاهحتفىتحاًرهشاهلاًرصاحممقافامرفلايفاوىتحراسف

ديدحلاككسهيفاوحرطوًاقدنخنصحلالوحاوقدنخونصحلايفاونّصحتدقمورلا

و)ىطبأاكلف.اًديدشالاتقةامهولتاقيرهشاةعبسنصحلاىطبارم(4547)اوماقاو

ه)مارلانارينلامهفلجرفالاةعبرابهّدَمآَفُهّدتسيرعىلإبتكيلعحتفلا•

ةينامثاوراصفلجرفالآةعبرأُهعمرمجناكودلقمنيأةملسموتماصلانيباةدابعو

.ىفالا

اًيوقيناكوكلملالقرهلبقنمسقوقملارصمبجازخلاىلعلماعلاناكو

ًاضيأناكو.هولتقيًالثلةّيوقعيلاةلاقمرهظينأُهُلأَّيَبَتَينكَيملهَّنأالامورللًاضغبم

عقينأفاخيناكفةّينيطنطسقللىرسكراصحتقونمرصملاومأَعطتقادق10

ةدـجتمهءاجدقبرعلاَّنأ:مهللاقومورلاىلعلاتحاوُهتقيفكلملالقرهدييف

باوبأّدسننكلوةرتفرصقااوحتفينأىلامهنمأنمأالوةقاطمهبانلسيلو

.رحبلابنضحتنواهبمقفةريزجلاىلارصقلانمجرختوةلتاقملااهيلعرّيصنونصحلا

مهنودويلبقلارصقلابابنمطبقلاربكأنمةعامجوسقوقملامهعمومورلا6)اوجرخف

اوعطقومويلاةعانصلاعضومةريزجلاباوقحلوبكرملااوكف.برعلانولتاقيةعاج1•

هباعلاوصاعلانبارمجىلاسقوقملالسرأمث0لينلايرجتقويفكلذناكورسجلا

.انضرأيفمكماقملاطوانلاتقىلع7)تححلأواندالبتلخددقموقمكنا:مهللوقي

نم1o)لجرانيلااوثعبافو)انيديايف8)اراسأتنأاغأولينلااذهمكطاحادقو

بحتونوبحتامىلعمكنيبواننيباميفرمألايرجيُهلعفمكمالكعمسنمكلبق

(452)سقوقملاُلسَرصاعلانبارمعتتأاملف.لاتقلااذهمكنعوانععطقنيو٢٠

11)ًاداسقوقملاىلعلخداملف،دوسأةدابعناكوتماصلانيباةدابعبمهعمهجو

.)Cor.:ناكوةا)Cor.:مكنولتاقيو)Corr.:ًاطبإ
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اشيىليإُهنأ:ةدابعُهللاق.انلُهّيفانمنوديرتيذلاام:ُهللاقوُهسلجم

ريمالاينرأكلذوتنشاهناهلراتخافلاصخ)ثلثىدحاالامكيو

ناكَوانناوخاّمتكومالسالايفاننيديفاولخدتنأًاَمأ.نينمؤملاريمأةرماكلذبو

ضّرعتلاالواكذأّلحتسنملومكلاتقنعانعجروانيلعاممكيلعوانلاممكل

اماًدبأماعلكيفتناونغِوهبِه)اضزامةزجلااثلؤ)اوّدأفّميأناف.مكل•

مكئامدومكيضارأنمءيشيفمكلضرعواكوأنممكَعلتاقنومتيقبوانيق

اـنيلع:)دهعكلذبمكلناكوانتّمذيفّمتكذأمكعكلذبموقنومكلاوماو

6)بيصنوأرخآنعتومنىتحفيسلابةكلمملاالإمكيوانيسيلفّميأناو

مكنمديزام

تيضردقفحلصلااّماونوكيالاماذهفمكيديفلوخدلاامأ:سقرقلالاقف١·

لعفنال:اولاقوحلصلاىلااوبيجينأمهارلا7)اوبأف0.طبقلايلاحصالويسفنلكلذب

مثنصحلانممورلاجرخاىتحةعيدخوُهنمًاّركماذهسقوقملالعفًاغاوءاًدبأاذه

لاملانمذخأاُمهلملسيلحلصلابيضر

سيلنأاوملعًاملنيملسملانأمث.ناكامبًاّرعملعافتماصلانبةدابععجرف

نصحلااومرفمويلامامحلاقوسةيحاننملاتقلااوضهانريسيرغنالارصقلاب١•

قوسةيحاننمنصحلابناجىلإًاَمَلُسعضوريبزلانأمث.تاداّرعلاوتاقينجملاب

لماحتف،رثكونصحلاسأرىلعريبزلاوالأ(452)اورعشيملفدعصومويلاملحلا

ىلإةريزجلاباوقحلوبكرملايفاوكرولاتقلانعمورلا8)اواخفملسلاىلعسانلا

مورلا1o)اورظناملف.اومنغواورسأواولتقفنصحلا9)نيملسملااوحتفأمهباحصأ

نيملسمللنصحلامّلسونصحلانممهجرخاومهعدخاُهناوسقوقملامهبلعفامىلا٢٠٠

عمسقوقملاعمتجاف.كيرشمركباوركسعوبكرملااوبكروهتيحاننماوفاخ

Itairectius:.ةثلاثةه)Cor.:رتخاف quam Pc(1
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نمرصمبنمعيمجىلعضرفينأىلعاوحلطصاومهنيبدهعىلعصاعلانبارمج

مهعيضوومهفيرشسفنلكىلعنيرايدنيراـنيدطبقلانماهلفسأىلااهالعأ

غلبيمليذلاريغصلايبصلاىلعالوينافلاخيشلاىلعسيلومهنمملحلاغلبنّمم

ءىشءاسنلاالوملحلا

يبحأنمعيجناكف،ةزجلامهنمغلبنمةَّصاخرنثميطبقلاددعاوصحأو..•

مهيلعضرفورانيدفلافلارشعينثامهتضرفتناكفناسنافلافالآةتس

رعىلإسقوتملالبقأمث،ةدكؤملاناميألابمهبقرأنعكلذعفدونيرانيدلاهذه

مهتلاقميتلاقمالومهنيدينيدسيلوًايربمهنمينافمورلاًاَمَأ:ُهللاقوصاعلانبا

ّمتكاومهتلاقمنميتلاقموينيدرتساتنككلذلفلتقلامهنمفاخاتنكامئأ

نمينصقنتال:لاق.يهامو:ورمعلاق.لاصخثالثينيطعتنأكلئسااناو.كلذ١·

ىلعمهتنَّمأو)مهتبسكأيتملكتعمتجادقمهزيامينمزلاومهعمينلخدأوطبقلا

ةيناثلاو،مهتدهاعوَو)ِهيلعمهتحلاصيذلاحلصلاىلعكلةا)نيميقمطبقلاويسفن

لهأمهتافاًديعوءانفمهلعجتىتحلعفتالفمهتحلصممويلادعبمورلاهبركولأسنأ

سنخوييلاةسينكيفينونفدينأمهرمآتمانا)اذاةثلا""هلو.كلذل(458)

اوميتوًاعيمجنيرسجلاحالصُأهل6)اونمضنأىلعكلذبربُهلمعناف.ةيردنكسالاب١٠٠

كلذاولعفةيردنكسالاوطاطسفلانيبامروسجلاوقاوسالاوةفايضلاولزالامهل

لازالوقاوسألاوروسجلامهلاوماقاوقيرطلامهلاوحصافطقلاءاسؤرجرخو

يقلىتحُهعمنبورمعىضف،مورلالاتقنماودارأامىلعًاناوعاطبقلامهل7)اوراصو

ًارقتلامثنيمزهنممورلا8)ارفومث،مايأةثالثاولتقافكيرشمركمورلاعيمج

مزهناواديدشالاتقاولتقفنويركلاباوقتلامثًامويرشعةعستاولتقافسطسلسب٢·

تحلفكلذدنعبرعلاتدسأتساواهيفاونصحتوةَّيردنكسالاىلإاولخدمث.مورلا

نمنوجرخيمورلاو)اوُناَكَو،اًديدشالاتقمهولتاقةيردنكسالالهأىلعلاتقلا

!)Pe.male:مهّلكة)Cor.:نوميقمو)Pe:هيلا
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نم1)مويف.ميظعقلخنيقيرفلانملتقيناكفنولتاقيمويلكيفباوبألا

·نصحلايفمهولتاقفةيردنكسألانصحبرعلاة)اوحتفىتحلاتقلادتشامايألا

رعاورسأتساونصحلانمًايجمهوجرخأىتحمورلامهيلعتشاحمثاًديدشالاتق

.مهنممورلاؤ)اورديملورخآًالجرورمجىلومنادرودخمنأةملسموصاعلانبا

.اّنمنوديرتيذلااماوفّرعفىراسأانيديأيفمترصدقمكنا:قيرطلامهللاقف•

مكلتاقنلازتالًاماوةيزجلااوطعتنأًاماواننيديفاولخدتنأاًمأ:ورعمهللاق

ريمألجرلااذهنأمهفتأ:قرطبلامورلانمدحاولاق.اوّنغُتوأاونغتنأًاَمف

ناكَونادروهمالكبنطفف.صاعلانيبارمجنع(458")ىنعي.ُهقنعبرضافموقلا

مالكلااذوكلام:هللاقوُهنكلوةديدشهلةدجرمعَبدجلاةّيمورلانسحي

تنأ"فكوملكتيكريغكرتافّلقاالوكنمىندأركسعلايفسيلوءاسؤرلانيب10

هذهةدحينأاذهلأيهتاممهريمأاذهناكول:هسفنيفقيرطبلالاق.كبلق

اذهبو.مكلاتقنعفرصنينأىلعمزعناكانريمأنأدلخمنباةملسملاق

كيلاةجوينأدارأناكهنأكلذوباطخلانبارمجنينمؤملاريمأهيلابثك

ّمنأاوقاوتتىتحديدسلايأرلاُهنممههوجونمهباحصأنمدارق6)رشعب1•

ىتحاوقلطافكلذمتببحانافمكنعفرصننًواعيمجهبنوضارتتءيشىلعمهو

مثداَّوقلاةرشعلابمكيلاهجويفليمجلانمانبّمتعنصامُهلعنوًاريمأىلإبهذن

مكنعفرصنونويغوبحتامىلعمكيوانيافرمألاعطقي

ةرشعلا8)نتينأءاجرممألـخنجراخمالكلااذهنأقرطلامهارتف

ةملسملاقاوجرخًاملف.مهليبسقلطأفبرعلانمرذئنيحنكمتيومهلتقفداّوقلا٢٠

نأمورلاو)اوملعفاوربكمث.نادرو"ةمكلكتصلخدقلورمعاي:صاعلانبارمعل

لاتقلاّدتشاومورلاباوحاصواومَّدقتمث.ءاملامهتيلختىلعاومدفروسأملاناكاّرع
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:بلاقيرطذخأنممهنموبكارملابكرفرحبلاقحلنممهفمورلا)اومزهناف

اًرهشرشعةعبرأةيردنكسالاراصحىلعمهماقمناكوةردنكسالانوملسملالخدو

يفصاعلانبارمجىضممورلانمبرهنمبرهوةيردنكسالااوحتفًالف

ىلارحبلايفمهنمبرهناكنمعجرف،ربلايفمورلانمبرهنَم(454)بلط

ًاجاركوصاعلانبارمعكلذغلبف.نيملسملانماهيفناكنماولتقةيردنكسالاه

بكرملاىلاًاضيأمورلابرهواهحتفمثنصحلاىلعاًديدشالاتقاولتقو

امفصأالةنيدمتحتفينإ:باطخلانبارمنىلإصاعلانبارغبتكف

يدوهيفلانيعبراوماعفالاةعبراوةديسمفالآةعبرأاهيفتبصأينأريغاهيف

رضخألالقبلانوعيبيلاقفلارشعينثاوكولمللىهلمةئامعبراوةزجلامهيلع

نارمجهيلابتكف0اهتمسقاوبلطنيملسملانأُهملعيو0دهعريغبةونعاهتحتفؤ)يناو١·

نيملسمللاهيفاهجازخكرتيواهمسقيالواهزواجتيالنأهرمأيوهيأرحبقيباطخلا

تناكو.جازخلامهيلعضرفواهلهأىصحاوورمعاهّرقأف،مهودعداهجىلعمهلةرقو

مهنمدحأىلعدادزيالولجرلكىلعهنايدأنيبرايدةضيرفباهلكًاحلصرصم

الأعرزلاوضرألانمهبعسوتيامرادقممزليودادزيُهناالا،هسأرةزجيفءيش

نالمهئالونمىريامردقىلعةزجلاوجازخلانودؤياوناكمهنافةيردنكسالالهأ١٠

ةمذالوحلصمهلنكيملودقعالودهعريغبةونعتحتةيردنكسالا

،ةرجهلانمنيرشعةـنسمّرحمّلهتسمةعمجلامويةيردنكسالاتحتفو

رمجهجوو·باطخلانيبارمجةفالخنمةئماثلاةنسلايهولقرهكلمنمنيرشعو

ملو.نيملسملل$)ةيوزوةقربنيبامراصو.3)ةيوزغلبىتحعفاننبةبقعبصاعلانيبا

اهتقوءاجاذاةيزجلانوثعبياوناكامناوجارخ(454")يلاجرلذئمويةقربلخدينكَي70

رغىلاباطخلانبرمعبتكف.ةنيدملايفءالغلانمديدشدهجسانلايفعقوو

ةطنحةرقوملابجلابورمعثعبف·ءالغلاودهجلانمهيلعسانلاامبُهملعيصاعلانيبا

-Idenin Pe. ;atinnostro Codice habeturin(مزهنافةا:.Corr(1

.sedutraque voxincognita est;ديم:ةخسنيفوterlineas

Pc.om.:ةيليوز٢• . 3) Pc(4يناف:.Pc(3



صاعلانبارمعىلاباطخلانبارمنبتكف.اًدحاواًراطقرصحاهرخآَو)ةنيدملاباهلوأ

يفيذلاجيلخلاورمعرفخلحمقلاةلومحلهستفمزقلاغلبيىتحًاجيلخ2)رفتحينأ

تاريعشلاوحرمقلالمحتبكارملاتناكونينمؤملاريمأجيلخبفورعملاوهوةرطنقلا

ةنيدملاىلإحلاملارحبلايفلتحتوجيلخلايفمئاقلاىلإؤ)سطسقلانمبوبحلاو

ةرجهلانمنيرشعونيتنثاةنسيفبرغملاسولبارطصاعلانيبارمححتفو*

ىنو٠باطخلانيأرمجةفالخنمنيبت.رشعيفولقرهكالمنمنيرشعونيتنثاو

عماجلادجسملارصمطاطسفبصاعلانبارمج

عبسيف4)ةبعشنبةريغملادبعةؤلؤلوبأُهتقةنيدملابباطخلانبارمعلتقو

كلمنمنيرشعوثالثوةرجهلانمنيرشعوثالثةنسةجحلايذنمنيرشعو

ةتسيفةروشملالعجدقناكو.حبصلاةالصتقوةنسنيتسوثلثنياوهولقره١·

دبعومارعلانيبريبزلاوةحلطوبلاطيلانيلاىلعونافعنيأناثع:دمحمباحصأنم

نفُدويمورلابيهصهيلعىلصو،صاقويلآنادعسويرهزلافرعنأنمحرلا

رعجحو.رهشاةعستونينسرشعهتفالختناكودمحمهيفنفديذلاتيبلايف

ناكو·ءانحلابهتيحلوهسأربضخيعلصأرسعأمدآناكوججحعستهتفالخيف

ءالوماقريُهبجاحوسابعنيبأهللادبع(4557)هتطرشىلع١٠٠

ةَّيِّمُأُهُمأوسمشدبعنأةّيمأنأرادصاعلايبأنبانافعنبانانعفلختساو

ةتفالختناكو.ةجحلايذخلسرعةافونممايأةثالثدعبةعيبرنأاربؤكةنبا

ةنسنيرشعوعبرأيفكلذو،ةرجهلانمةنسنيرشعوعبرأ6)يفمّرحملاّلهتسم٢٠

نمنينسثالثيفو.ةنسةرشعيتنثاةفالخلايلوفمورلاكلملقرهكلمنم

ةينيطنطسقلايف8)حلصاو7)ينورامناكوةيكاطناىلعًاكريرطبجيرجرّيصهتفالخ

Recte.:طاطسفلا Pe(رفتيو:Pe.male(ةّيندملابة:Pe.male(1

Pe.male(4:ةبغشPc.male(3:صاعلايلإنافعنبانيأ٢٥

gendun:حصاو estمL(8ًاَّيورام:.Cor(7ةنس:.Pe(6



هصVTA,ـ

رشعيفو.اهبنفُدوةّينيطنطسقلابتاموةكاطنأىلإ"يجيملونينسسمخاهبماقو

رفصو1)ينورامناكوةيكاطناىلعًاكريرطبسويراكمرّيصهتفالخنمنيتس

.ةّينيطنطسقلايفنفُدوتاموةيكاطنالخديملونينسنامناهبماقاوةينيطنطسقلاب

1)ينورامناكوةينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسرطبرّيصهتفالخنمنينسعستيفو

ىلعًاكريرطبسرطبرّيصهتفالخنمنينسعبرأيفو.تامونينستسماقأ•

تامهتفالخنمنينسنامثيفو.تامونينسعستماقأ1)ينورامناكوةيردنكسألا

.هيديىلعةسينكلايأرتئشقنورامةلاقعلاقدقناكوةيموركريرطبةا)سويرولا

ةتسماقاةيمورىلعؤ)كرطبريضوسونيداُسهللاقيلجرهتافودعبنمريتخاو

اذهببسهيلإعفُر4)ائلفسخُيهللاقلضافلجرهدعبنمريتخاو.تامورهشا

.نيطنطسقةوخاو(455")لقرهةّينيطنطسقلاىلعكلملادكاذذأناكوكشلا10

نعرذتيوهوكشلااذه6)ببسباهيفةفيحصكريرطبلاانحوياهيلا)بتكف

:اذكهباتكلاءادتراناكو.ةيموركريرطبسويروناُهلبقيفوتملا

نينمتؤملانيوخالانيكلملانيطنطسقولقرهىلاةيموركريرطبابابلاانحوينم»

نمانصلخيذلاوهوتاملظلايفةرونقرشأيذلاقحلاهلاحيسملاةسينكىلع

حلصأهبيلصمدبيذلاةملظةطلاخياليذلاقحلارونبجعملاهروثبةملظلاناطلس١•

امكيلعمعنأيذلاوه.نيحلكيفهتسينكهجويفرظانلاضرألاوءامسلانيبام

ناهإلالكآ7)اونمؤتناوهتسينكيفاهفرشاوتاوعدلانسحلاًرعدتنأناكملااهيأ

و)نيرظانلاولدعلالهأهومهفيلآهتفصنمّدُبال8)اًرمأانهاهعقوُهنا.ُهْنمُهبرتقاو

ًاضيأفالتخالانمبرغملالهأهيلعامينغلبدقناكًكايلاعقحلادوعيىتِحهيف,..

الوهريغوةينيطنطسقلاكريرطبسويرولاانيخأباتكيلإكلذىّدأوكوكشلاو

ةرشعينامثذنم1o)لبقناكهناكلذلّوافهعيمجىلعفقويلرمألااذهحرشنّمدب

.Ita bierecteinutroque codice(ًاَّيورامةد:.Cor(0

sineبتك:.Corr(8ملف:Pc male(4أًاكّرطبweًاكريرطب:Lege(و

particula.:ببسCorr(7.:انمؤتناوCorr(8::"رسإ 6) Pc

Corr(9.:نورظانلا...ًةمهفيل،Pc.male(10:ليق٢«



نيتيطحيسملااندّيسلناونورامةلاقبلوقيناكةيردنكسألاكريرطبسروكةنس

سدقملاتيبىلعًاكريرطبراصيذلاسوينورفصوبع=*1)دحاولعفوأةدحاوةئيشمو

ةّينيطنطسقلاكريرطبسجرسىلاسوينورفصراصمث،هتجحهيلعجلفوةرظانف

.ةلاقملاهذهبلوقيةيموركريرطبسويرولانُأهللاقو.سروكلوقلوقيهدجوف

ًاكرطبراصاملف(456)سدقملاتيبىلاةينيطنطسقلانمسوينورفصفرصناف•

بتكوسدقملاتيبىلعًاكريرطبهورّيصفسدقملاتيبلهأةا)وذخاهتنامأنسحف

اذهبةيموركريرطبسويرولاملعاملف.ايندلالهأباتكلاَو)اولبقناعإلايفًاباتك

:هيفلوقيًاباتكبتكينورامُهنأهيلعبذكةّينيطنطسقلاكريرطبسجرسناو

ةيلزألاةملكلانالةئيطخريغبدلوةايحلاسأروهيذلاحيسملاعوسياندّيسنأ»

راصواًدسجءارذعلاميرمنمثدحأءامسلانمتلزنًاملءيشلكناكاهبيتلا١٠

4)نيئطاخلانحتانهبشذخاهنالوقيصوبنال.الفةئيطخلاةئيشمباماوةعيبطلابانلثم

ةدحاولاةنيشملاذخأينأيضركلذكوةّيلقعةقطانسفنبةئيطخالب)دسجينعأ

نيتيشملانيتاهونيتّداضتمنيتيشمانلّنأفرعننحتاملثمسيلهتوسانلىتلا

اذهوضعباهضعبلناتلباقماهودسجلايفىرخالاولقعلايفةسارنمةدحاولا

.ةيصعملاةئيطخنميقندحاسيلوةئيطحلاتحُتهنأليسنالاسبالملالكبيصي1•

7)هلقعةئيشمألباقيملو6)ناثّداضتمناتئيشمُهلنكيملفحيسملااندّيسدسجاًماف

ملف٠نوكَيالُهلاشاحملاعلاةئيطخذخأيءاجيذلاةئيطخنكتملوهدسجةئيشم

لوقننكلوهتطلخيفالوودلوميفالةدحاوالوةئيطخحيسملاانديسيفنكت

هلقعل8)ناكناثّداضتمناتيشمألوقنالوةسّدقملاهترسأريبدتيفةدحاوةئيشمبّرقنو

،ةّينيطنطسقلاكريرطبسجرسىلإةيموركريرطبسويرولابتكاذهيو،«دسجلو٢٠

سانلا(456)وراهوبلقاذايذلادسجلاولقعللنيتّداضتمنيتيشمبفرعفنغاًماف

Cor(1:اًدحاواًلعفوة)Cor.:هذخاو)Corr.:لبقف

Rectius.:(اًدسج Pc(نوئطاخلا:Pe.male(4

.Pc.om(7ناتدداضتم:Pc.rminus recte(6

Cor(8.:اتناكنيتّداضتمنيتتبثمو)Cor,:امهلقاذإنيكلإ٢•



يفةدحاوةئيشمبلوقيناكةيموركريرطبسويرولانأاونظةدسافلامهنارأىلإ

ةعيبطيأيفةلاقملاهذهبنيلئاقلالثسأينأعمُهتوسأوحيسملاانديستوهال

ُهتوسانيفتناكاموطقفهتوهاليفناكنأ·ةدحاوةئيشمهلالاحيسملانولوقي

مهللوقنفةئيشملاهذهحيسملاتوسانيفاولاقناو.ماتناسنابًاذاوهسيلفةئيشم

فرتعننكلوزوجيالكلذفةدحاوةئيشمبنيتعيبطاولاقناو.ماتهلاوهفيك•

اهضوخدسفنالئلنيتعيبطلرايتلانيتيشملادحجتالكلذودحاولاحيسملادسجب

الو.ةيشماهلدحاولامونقالادسجيفةيحيسملانيتبيطنمدحوأُّلكلوقنانكو

توهاللأةدحاوةئيشمونيتعيبطنولوقينيذلاامأف0نيعللاروطسنلثمنيمونقالوقت

نولوقينيذلاامأو·نوعلملانوراملثم4)نيئطخممهفؤ)دحاولعفوهتوسانوحيسملا

سروقسيدوسويشيرألثماوأطخادق)دحاولعفوةدحاوةنيشموةدحاوةعيط١٠

6)نيذلاوهفنيبلاقحلاحيحصلًااَماف.ةّيوقعيلاةلاقميههذهوليذلاخملاسريوسو

8)اًدحاوًامونقاونالـعفوناتيشموناتعيبطحيسملاانديسنأ7)نيملسملابولقأ

ةدحاوةئيشماذناكولف.نيتعيبطيذلاةدحاوةئيشمنوكتنألاحنةنال

ًارمأنأادكأسفنيتيشماذناكنيتعيبطاذناكًالوةدحاوةعيبطاذناك

عمجملاىلعوةيموركريرطبنئالىلعهيفنعطيذلاساطرقلاو)قلخينأ١•

انديسلئسنو.مهتنامأ(487)دسفيفلوقعلاءافعضدقفأرقيثالثلاينوديقلخلا

10)مكناطلستحتممالاعضخيوةرعملاوةفأرلاوةمحرلاباكيلارظنينأحيسملا

«بلغتاليتلاهتوقب

لاقلضافلجرعماهبثعبواهمتخهتفيحصةيموركريرطبانحويلكانلف

نيطنطسقولقرهىلإاهبلبقأف.ةيمورةسينكيفهتسماشسأروهواقيسربُهَل٢٠

"ولتقلقرهىلعدَّوقلاوءارزولا11)اوثوو.يفوتدقكلملانيطنطسقدجوفنيكملا

Cor(1.:نيتلا)Cor(2.؛حيسملايتعيبطنمةدحاو":-

.Pe.on.:اًدحاواًلشفCor"(45.نوئطخمهف;Pe:اوأطخادقف : cor(و

ر)Cor.:اًدحاوًانفCar.euPe(6.:يذلا)Cor.:نوملسملاهلاق

Cor.cun:دحاومونقاوو)Po:قّرجي""7ه Pe(8

(1o.:امكناطلس11)Cor.:بثوو" Corr
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مهئاوه)ينورامناكناومهيديانعتجرخماشلاورصمنال)هباومشمهنأل

ةنسلايفكلذوهيامسابنيطنطسقهومسويفوتملانيطنطسقهيخأنبامهيلعاوكلم

لوسرلااقيسربناوةدابعلانسحكلملااذهنيطنطسقناكو.نانعةفالخنمةنماثلا

نميبجعواهأرقواهذخأفكلملاىلإةيموركريرطبانحوينميتلاةفيحصلاعفد

:اذكهاهباوجبتكينأرمأو0كريرطبلامهف•

نيتيطبنمؤنوّرقننحتو.لضافلاسيّدقلااهيأكتّيصوانلبقدقاثنا»

امبنمؤنواذهفلاخنمنعلنودحاوؤً)امونقاوحيسملاانديسلنيلعفونيتيشمو

."دونعلنمنعلنوةينوديقلخةنيدميفاوعمتجانيذلا4)فقسأنوثالثوةثافسلاتلاق

ةيموركريرطبنوالىلعهيفنعطيذلاساطرقلاقرختنمهبترمأامانلثتمادقو

وهيذلاكميلعتىلعنوتباثنحتو.رانلابءانقرحاوينوديقلخلاعمجملاىلعوسيدقلا١·

«تافآلاعيجنمظفحلاوةمالسلابانلوعدتنأكلئسنوقحلاميلعت

ةيموركريرطبانحويىلا3)اهبهَجوتونيطنطسقكلملاةفيحصلبقاقيسربناو

يفوتدقكريرطبلاانحويدجوةيمورىلإىهتنا(457ً)اسلف0هتفيحصباوج

لوبقبةلعافاقيسوبهيلامّدقتفسرودوثىّمسيلضافلجرودـعبنمسلجم

انحويةفيحصباوجكلملانيطنطسقةفيحصهيلاعفدوهتنامأنسحيوُهلكلملا١٩

ةنامانسحنمبجعواهأرقوكريرطبلاسرودوثاهلبقفنيكملاىلإاهبتكيذلا

.:اذكهاهباوجبتكو.كلملا

نأ:ةيموركريرطبسرودوثنم٠يقنلاناميالابدحوتملاكلملانيطنطسقىلا»

نأشيفهتحرريبدتبهتسينكىلإرظانلاءىشلكىلعرداقلاهلالاانلبهودق

هذهفشكتلطاشنورورسبكيلإعفُرنأ6)عضومنغاطعاوكتدابعنسح٢٠٠

نع7)اوبدتلنيسيدقلانييحالسلاعضوممكناطلسمتملسدقمكنألةمعنلا

نألبهأبسيليذلالقرهلثمسيلحيحصلانيدلااوحضوتوةميقتسملاةنامألا

Corr.eun(ًاَّيورامو:Cor(هباومءاشتة:.ge can PeمL(0

Male.:امج Pe(ًاثتسانوئشلاو:.Corموقوهب:.Pe

Cor(6.:ًاحضومCor(7.:اوبذتل٢•
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ةكراطبسرطبوصوبوسويرولاوسجرسوقحلانعهجورخوهرفكلًاكلم1)وعدي

ةبترنماوحَرطُينأاوثحتساونعللااوبجوتسانيذلاقحللنيفلاخملاةّينيطنطسقلا

كلملااهيأتنأًاّماف.كوكشلانمسانلايفاوحرطامومهتالاقمداسفلةسينكلا

كلملااهيأكيلعوسودرفلاةرتفيفهلةّيسكذوثرألاّ قحلاةنامالانأملعافلضافلا

كلنوعلاحيسملاانديسلثسنوسانللاهحضوتواهيلعلتاقتواهنعؤ)بدتنألضافلا•

«هدوعكلذيف

هتفيحاباوجكلملانيطنطسقىلإاهبثعبوةفيحصلاكريرطبلاسرودوثمتخو

ىلعنزحنيطنطسقىلعةفيحصلاتمدقاَّملف0ةيموركريرطبانحويىلإاهبثعبيتلا

(458)نعكريرطبلاسرودويثباوجنسحنمبجعوةفيحصلاحتفوانحويةافو

دجوةيمورىلإكلملالوسرمدقاملف·اهباوجبتكبرماوهلبقىفوتملاانحوي١٠٠

ةيمورىلع4)سيطرمةدعببترويفوتدقسرودراك

لييوناُمهللاقُيُهَلمداخيكلملانيطنطسقهجونافعنباناشعمايأيفو

رصمبصاـعلانيبارعناكو.ةيردنكسالاذخاورحبلايفميظعشيجعميصخلا

لمحيمهعمسقوقملاومهريغوطبقلانُمهعمرسحملهاوصاعلانبارمجهيلاجرخف

اوماقاواًديدشالاتتةيردنكسالابابىلعمهولتاق.ةنملاولزالاولاومألامهل١•

بكرملااولخدومورلانمُهعمنملكويبطخلاليوناممزهنامث.ًادبأكلذىلع

ةّينيطنطسقلاديلااوعجرو

يلانباةيواعمناكناسارخوةينيمراوةيقيرفأتحتفنافعنباناشعمايأيفو

يفامتةثسيفصربقلهأةيواعمحلاصفنافعنيباناشعلبقنمقشمدىلعنايفس

ةزجىلعنافعنباناشعةفالخنمةعبارلاةنسلايفكلذو.ةرجهلانمنيرشعو٢٠٠

كلمىلاوةنسلكيفاًدبأنيملسملاىلإاهنودؤيرانيدىتئامورانيدفالآةعبس

زّيصو.راصقلاعمرصقلاولوطلاعملاوطلازّيصونآرقلاّنأثععجواهلثممورلا

ةرجهلانمنيثالثونيتنثاةنسيففحاصملارئاسلطباوفحاصمعبسيفكلذ

ر)Cor.:ىتَّيَدَية)Pe.:ةّيكذثرالاو)Cor.:ُبذت

4) AgiturdeS.Martinopapa . " ٢٥



ناراطعوركبيبأنبادمحمُهلتقيذلاو،لتقفنافعنباناشعىلعسانلافلتخاو

يناثلالوقيىرخاةخسنيفو)ةجحلايذنمتلخيلايلناثالرشبنباةنانكرساي

نيناعونيتنثانياوهوةرجهلانمنيثالثوسمخةنس(ةجحلايذنمتلخةليلةرشع

رفاورمسلاهجولانسح)عوبرمناكونفدينألبقمايأةثلث(458")يقبوةنس

مكحلانأناورمهيلعبلاغلاناكو.بهذلابنانسألاددشمهتيحل2)رفظيةيحللا

دهفنباهللادبعهتطرشبحاصناكو.بكوكرسجيفرعيعضومبةنيدملابنفدو

هالومنادمحهبجاحويودعلا

46بلاطيبأنبايلعةفالخزه

دبعنأمشاهنيأز)بلطملادبعنبابلاطأينأنأيلعناثعدعبفلختساو

ىفخةنسةجحلايذيففانمدبعنيبأمشاهنيادساةنباةمطافهمأوفانم

ْمغ.نيطنطسقنيانيطنطسقكلُمنمةعبارلاةنسلايفكلذو.ةرجهلانمنيثالثو

تناكفماشلاىلإجرخوةفوكلاىلإراسمث.لمجلاةعقوتناكفةرصبلاىلاراس

دبعُهلتقفةفوكلاىلإعجروناورهنلاب4)ةورزخلاةفقوتناكفعجرونيفصةعقو

ةرجهلانمنيعبرأةنسناضمررهشنمرخالارشعلالّوأيدازلالمجمنأنمحرلا

نينسعبرأُهَتفالختناكونسحلاةنباهيلعىلصو،ةنسنيتسوثالثنباوهولتقو

هتيشريغيالوهردصهتيحلًامتةيحللارفاونطبلاريكرسأناكو.رهشاةرشعو

بحاصناكهنفدعضوميففلتخادقو.ةبونلابموق6)اولاقونيّيرغلابنفُدو

هالومربقهبجاحويجابزلايسيقنبالقعمهتطرش

%نايفسيبأنباةيواعمةفالخوه

(459)ةفالخلابُهلعيوبوقارعلاىلإماشلانمنايفسيلانيباةيواعمفحزو

9) Pc,om.
Cor(1.:ًاعوبرم

Cor(6.:لاقو

Cor(2.:رفضي

؟)Pe,:مجلم

\



ناةبتعةنبادنهةيواعمماو٠سمشدبعنأةّيمأنبإبرحنبارخصُهساو

نمنيعبراوىدحاةنسلوألاعيبريُفهلةعيبلاتناكو.سمشدبعنأةعيبر

.مورلاكلمنيطنطسقنأنيطنطسقكلملانمنينسرشعيفكلذو.ةرجملا

ًاكريرطبسويجرجريصهتيالونمنيتنسيفو.رهشأةسمخوةنسةرشععستيلوف

سداسلاعمجملاناكهتسائرنمنيتسيفو.تامونينسرشعماقاةّينيطنطسقلاىلع•

كلملانيطنطسقلبقنمبرغملاىلعيلاولاناكوسونيترمةيموربكريرطبلاناكو

.هتلاقمبلوقينأبةيموركريرطب1)سونيترمأذخأف.ًاّيورامناكواطسقهللاقيلجر

لاقسيدقبهارلجركانهذئمويناكوةديعبةنيدمىلإٌءاففكلذنمعنتماف

هلوقةجامسىلعهـخيوفيلاولااطسقىلإءاجفناذيملتُهلناكوسوميسقُمهل

هالجروهاديةا)تطشنسوميسقعطسقرمف.رفكةَّدشوهتنامأحتفوهتدابعو١٠٠

ذيملتلاوكلذكهبلعفؤ)ًءاذيملتدحابأرماوديعبعضومىلإ"ُءافنوهناسلعقو

اطسقلعفاملف·رخألانع4)ديعباهنمدحاولكىفنوطايسلاببرضلارخآلا

ًاضفالجركرطبةيمورىلعبّترلعفامركذيملتوسوميسقتوكريرطبلاسرديو

اموةيموركريرطبة)سرودرأثةافونمؤملاكلملانيطنطسقغلباملف.سنويُدهللاقي

سنويدةيالوبوهيذيملتوبهارلا6)سوميسكميوسونيترمكريرطبلاباطسقلعف١•

هجوينأةفيحصلايفةلئسياهعمُلجسوةفيحصهيلاثعبوكلذركنأةيموركريرطب

فاخيالهنااًدهعُهلقثواوةفقاسألانم7)هحيدميفنملضفأنمهيلا(4597)

نَموةسينكلايأرلةفلاخملاةّجحلاهذهببسنيطنطسقفرعيامكنكلوًائيش8

.ةنعللاقحتسانمىلعنيسيدقلاءادألاعمجملحرطيايكلاهؤادتباناكيذلا

ًاكريرطبسويغأةدعببترويفوتدقسنويددجوفةيمورىلإكلملالوسرمدق٢٠

نم"رضحنَمسوياغاعجفكريرطبلاسويباغأىلإةفيحصلاعفدفةيمورىلع"

هحيذملهأنمةسمامشةثالثوًافقسأنيرشعوةعبراوةئاممهددعناكوةفقاسألا

.Pc.om:ىحبصتف 2) Pc.male(1

و)Cor.:هْيَديملت:Pe.:هذيملتذخأبCor(4.:اًديعب



نيطنطسقىلااولخدةّينيطنطسقلاىلإةقاسألا1)اولصواملف.كلملالسرعممهبهَجو

مهتلمجناكوفقسأنيتسوةيناثوةئامنيطنطسقعمجوُءركأوهيلعاومّلسوكلملا

سويباغألبقنمنيلسرملاةسمامشلاةثلثلااوطقسافًالجرنوعستو2)نينثاوناتئام

.هخيبدلايفنوكذيكلذكوًاقسانوناقوةعستوناتئاميقبفةيموركريرطب

ىتلاةيضقلاهذهتيقبنمؤملاكلملانيطنطسقةعدفرشوهللاةنوعمنسحف•

عمجملااذهسيئرناكو.مهيلعةنعللااوتنوةدحاولاةنيشملاباحصأىلعتذفن

كلذيفُهُتالةيكاطناكريرطبسنافولاوةينيطنطسقلاكريرطبسويجرجسداسلا

ًاّماف،عمجملااذهيفنعلَأُهلبقناكيذلاسوراقمنالاكريرطبريصعجلا

ؤ)نييسركلاناكو.كريرطبتقولاكلذيفاهيفنكيملفسدقملاتيبوةيردنكسألا

نافتصاو(460)ةيكاطناةكراطبجيرجو4)سوينودكموسويراقماونعلفنييلاخ1·

كريرطبسويرولااونعلوةيردنكسألا"5)ةكراطبسرطبوشروكاوثعلوسويراقمذيملت

اونعوةّينيطنطسقلاةكراطبسرطبوصلوبوسردوتوسويجرساونعلوةيمور

ًاسيسقناكُهنألرحاسلانوميس6)ىّمسييذلاسوينورخولبوناراففقساسرودرأث

باحصأءالؤهنأهربخافمونلايفُهل7)ىءارتحيسملانأهمجزىّدأفًافلاخمًاّينايرس

نيفلاخملاىلعتذفنامدعبةّينيطنطسقلاىلإمدققحلايأرىلعةدحاولاةئيشملا1•

هباعلاعًمءونعلفةدحاولاةئيشملاباحصألةجحيموقينأسمتلاواذهبربخاوةيضقلا

باحصأنعلنماوغرفاكلف.رحاسلانوميسةعاجلاةتكسوةبذاكلاءارآاوحرطو

·بيعالبىتلاةيقنلاةّيسكذوثرألاةميقتسملاةنامالااوحّحصفاوسلجةدحاولاةئيشملا

ةّيلزألاةملكلاوهيذلاديحولانبالاثلاثلانمدحاولانابنمؤناننااولاقو

ًاّماتهتوسانبًاّماتفَرعُيدحاوهجوودحاو8)مونقايفهلالابالاعميوتسملاُمادلا٢٠

يفنيتيشمونيلعفونيتّمتنيتعيبطبحيسملاعوسيانبروهيذلارهوجلايفهتوهالب

؛)Cor.:لصوة)Cor.:نانثاو:Pe.male:نينثاونيتئام

Cor(3.:نًايسركآPe(4.:سوينوذكوسويراك

؟)Lege:يكرطبPe(6.:يّمُسPe.male(7:ابارت

Pe(8.:موق"–٢•



ذختأنامزألارخآيفنالاهلالانأينوديقلخلاعجلادهشاكاودهشودحاومونقأ

هللاةمحربكلذوةيلقعةقطانسفنب1)يناسنادسجةسيدقلاعيزكرمةدّيسلاءارذعلانم

دحاووهنكلولصفالوةقرفالوداسفالوطالتخاكلذيفهقحليملو.رشبلايبحم

يفُهلمعينأهلالاهبشياموهتعيبطيف"لمعينأ(460)ناسنالاهبشياملمعي

ًاحلةقيقحلابتراصىتلاةدسجتملاةّيلزألاةملكلاديحولانبالاوهيذلاهتعيبط•

اهّنكلةّيغتمبسيلويلقألااهدجمنملقتنتنأريغنمسّدقملاليجتالالوقيلك

نمةدحاولكوقحلالوقلمكُياهبيذلاناسناوهلانيتعيبطونيتيشمونيلعفب

نيتغراضتمالوؤ)نيتدداضتمريغنيتئيشمب2)اهتبحاصةكرشعملمعتنيتعيبطلا

لكىلعةرداقلاةّيلقألاةئيشملايفةّيسنألاةئيشملاىقبتنكلوضعبمهضعبل4)سيل

ًاَج*اذاانصالخناكلصقانريغناسنالاتذخاتلزنثيحهللاةملكنأالولو."يش10

اكةقيقحلابيفاشلامكحلابيبطلاوهيذلالضفلاعناصلميقتسيفيكو.3)لايخو

مهلمحومهافشوهمسانوفاخينيذلللدعلاسمشقرشُيهنا:يبنلاايخالاملوقي

ةئيطخلانوكتنأًاحدققولخملاةميزههيفتناكيذلااذهذخأينأهيحانجىلع

ذأرارطضالابنوكيالفيكف.هناطلسوهتئيشموهتعاطتسابناسنالايفىلوألا

دبعنكلودبعريغو"دحّورحلاوهيذلانالا.بالاةّرسمبيذلادّيسلا6)ناروأ1•

رارطضالابمدآنأنولوقيونوملكتينيذلاىلعةبلغلااناطعاوانصالخلجالهتاذ

اهبظحيةَّيرحةعاطتساهتقلخيفنكيملوهتيشمريغنمهتئيطختناكوأطخا

نورذعواًريبكّولعهللاالاتصقنلاوبيعلاقلاخلااذهمهلوقيفنومزليو.هتطقس

اذهمهلوقردقُيُهنافمهقفاوينملكوةصاخيأرلااذهباحصاو"بطخيفمدآ

ةّيصوظفحينأاًرداقناكمَدآَّنألوقننحتو.رارطضالاأطخلاسانلاسنجلكمزلي٢٠

لبقلبكلذأشيملهنكل8)ةأرمالا(464")ةروشمّدرينأاًرداقًاضيأناكوهقلاخ

سيلةّيحلاةروشم8)ةأرمالاًاضيأتلبقك8)ةأرمالادينموةرجشلانمماعطلا

Cor.eumPe(1.:ًايناسنإاًددجةف)Pe.male:اهتحاس

Voxhaecr:الايخو
edundat )Pc.melius(4نيتّداضتم:Scribe(و

Corr(6.:انارأScribe(7:ىلاعتSeribe(8:ةأرملا٢•



مدآينعأ)اًدبنيقولخملانمةنيشملاوهوألقنلاءاخرتسابنكلةعيبطلارارطضاب

حيسملاعوسيانبرنال.ءافشلاًاضيأِهِباوذخاةعجوملاةبرضلاُهنماولبقيذلاءاّوحو

ه)لجالواًرظثمأُهلنكيملف،انيأر»:يبنلاايعشالاقكانعاجواوانضارماذخا

هحارجييذلاانعاجوأذخاواـنضارمالتحايذلاوّهدَعُيالًاريقحناكو

ًاتكاسناكرازجلامامأفورخلاكوحبذلاىلإقيسةاشلاكُهنألانيفشاـناك•

هللاةسينكءانبااومهفيلفنالاو.«هتموككتعفتراهعضاوتب"هافحتفيؤ)ملاذكه

نيلعفونيتيشمونيتّمأتنيتعيبطوذانهلإوانبرحيسملاعوسيّنأ·ةدابعلانسحي

اماوتبثوسدقملاسداسلاعمجملاةناماوةداهشهذه.دحاو4)ًامونقأاهتقيقحي

نماوحرطو،ةوـنعلنماوعلومهلبقتناكيتلاةسدقملاعمجملاةسمخلا5)فوتت

تلكواهوتبثاواهولبقوسدقملاتيبكريرطبسوينورفصةنامأاوجخاو·.هوحرط١٠

ىلإاوفرصناوُهَلاوعدونمؤملاكلملانيطنطسقرضحمبوهللاةنوعمبرومألاهذه

نمنينسعبرأيفو،نيطنطسقكلمنمةنسةرشعثالثيفكلذو·مهعضاوم

نيتسلاوةعبرألاوةئملاسماخلاعمجملاناف.نايفسيلانيلاةيواعمةفالخ

اذهىلامورلاكلمسوناينيتسوينامزيفةّينيطنطسقلايفاوعمتجانيذلا6)فقسا

(464")ةينيطنطسقلاباوعمتجانيذلاًاقسانيناثلاوةعستلاونيتئملاسداسلاعمجملا١•

سويباغانامزيفةّيضقلاهذهتبثتًالو٠ةنسةئاممورلاكلمنيطنطسقنامزيف

يفنوركذيتقولاكلذنمرصموماشلالهأ7)اوراصسيدقلاةيموركريرطب

اذهاننامزىلاةيموركريرطبسويباغأمساةجيتبدلا

ُهبادعبكلمو.ةنسةرشعتسكلملايفُهلونمؤملاكلملانيطنطسقتامو

نيباةيواعمةفالخنمنينسنامنيفكلذوةنسةرشعيتنثامورلاىلعسوناينيتسوي٢٠

نًماموقّنأُهلاولاقمورلاىلعكلملاسوناينيتسويىلإموقراصو·نايفسيلا

نا8)لوقيونيطنطسقكيبأنامزيفناكيذلاسداسلاعمجملانويبيةّينيطنطسقلا

Cor(6.:ًافقسإCor(7.:راصPe(8.:نولوقيو٢٥



اوتبثف1)فقسأنيثالثوةئامعمجلكلملاسوناينيتسويثعبفلطابلاىلعناكمهعاتجا

ىلوألاةسمخلاعمجملالوقاوتبثومهفلاخيومهييعينماوثعلاوسداسلاعمجملالوق

ًاكريرطبانحويريصةيواعمةفالخنمنينسعبسيفو.ءاوفرصناومهوثعلنماونعلو

ريـغبيفسدقملاتيبيسكناكدقو.تاموةنسنيعبرأماقأسدقملاتيبىلع

تاموةنسنيرشعوًاعستًاكريرطبانحويريصأنأىلإسوينورفصتومدعبكرطب*

ةنسةرشعىتنثايفو.نينسرشعًاكرطبُهلناكوةينيطنطسقلاكريرطبسويجرج

ةخسنيفو)نينسرشعماقأةَّيططقلاىلعاكريرطبساموتريصةرعمةفالخنم

دلخمنيبأةملسمدازةيواعمةفالخنمةنسنيرشعوثالثيفو0تامو(ةنسنيرشع

همسابتكوةرانملاصاعلانبارمجدعبرصمطاطسفعماجلاديشميفيراصنألا

هتفالخيفومورلاضرأنم(462)سدورةريزجتحتفةيواعمةفالخيفو.اهيلع١·

ةرجهلانمنيسمخةنسيفموجنلاترهظىتحسمشلا2)تفسكنا

.ةنسنونامثُهَلوز)ةرجهلانمأنيّيسةنسبجريفنايفسيبأنبةيواعميفوتو

ردصلاضيرعنينيعلاظحاجتوصلارهجةماقلاريصقزجعلاريًكاتيمسةيواعمناك

4)يسنعلاّرحلانيأديزيهتطرشبحاصناكقشمدبنفُدو،ةعولاببضخيةيحللارفاو

ءالو٠)حايرهبجاحناكويرهفلاسيقنياكاحضلامثينادمهلاةزمحنباسيقمث١٩*

غبةيواعمنياديزيةفالخؤف

بجريفيبلكلاكدحيتابروسيمهماونايفسيلانيبأةيواعمنباديزيعيوبو

ضرأنم6)هلبركببلاطيلانيبايلعنبانيسحلالتقوةرجهلانمنيتسةنس

ةنسنيتسوثالثنالاوهوةرجهلانمنيتسوىدحاةنسمرحملانمنولخرشعلقارعلا

نيأيلعنبنيسحلالتقنأدعبو،قشمدةنيدمهباوفاطفقشمدىلإهسأرلغو..

ةئبأءامسأهماوهسفنلاعدوةكمي7)مارغلاناريبزلانيبأهللادبعجرخبلاطيلا

هنتفءادتباناكوقيدصلاركبيلا

ه)Pe.:"ىبعلا)Corr.:ًاحايرCor(6.:ءالبرك



نباةبرخنباديحهتطرشبحاصناكو.ًاموينيعبرأةيواعمنباديزينبةيواعم

هالومناوفصهيجاحناكوينادمهلاهللادبعنيبأ1)رماعمثيبلكلاكدجن

هموسمش)دبعأنأةّيمأنأصاعلايبأنبامكحلانأناورملعيوبو

نيتسوعبرأةنسبجريفينانكلاناوفصنبأةمقعتنبةنمآ(462")

نيطسلفّلهالالوقشمدلهالًاّيعتيذإنكأملو،ةكمبعتممريبزلانبهللادبعو

جرمةفقوتناكوريبزلانيباهللادبعلجانممكحلانأناورممهعنمألااوجحينأ

هتدالوتناكو.نيتسوسمخةنسلوألاعيبررهشيفمكحلانأناورمتامو١٠

نفُدوقرزأبهصأالاوطناكو.ةنسنيتسوىدحانباوهوتامورهشاةعست

دوسالالهسوبأهبجاحوه)يناسعلاسيقنباىلعهتطرشىلعناكو·قشمدب

همأىلوم

6ناورمنياكلملادبعةفالخزه

ةعباةشئاعهموصاعلايبأنبامكحلانبناورمنبكلملادبععيوبو1•

نيتسوسمخةنسيفسمشدبعنأةّيمأنأصاعلايلانيبةريغملانباةيواعم

ذخاودجسملالخادةرخصلالخدأىتحدجسملايفدازفسدقملاتيبىلاثعبو

.ريبزلانباهللادبعلجانمةكمىلإجحلانممهعنموسدقملاتيبىلإجحلابسانلا

ىلاتناكَوانحويرامةسينكمهنمبلطوقشمدىراصنناورمنياكلملادبعاعدو

ًاريثكالاممهيلعضرفديلولانبادلاخباتكباوؤاجفعماجلادجسمبناج٢٠

ساموتتامو،مكتِهيلعاوبأفاوبحأقشمديحاونيأيفاهلثمةسينك)نونبي

؛)Pe.:ماغة)Peon.و)Pe.:كاحضL(4مge:ينأتلا



س10,•-

ًاكريرطبجيرجرّيصاهتفالخلّوأيفو.ةنس1)نيرشعًاكريرطبُهوةيكاطناكريرطب

انحويريصأةنسلاهذهيفو.تامو(468)ةنسنيرشعوًاعبرأماقأةيكاطناىلع

يفوتوةنسنيثالثوًاسخماقاةينيطنطسقلاىلعًاكريرطب

هدعبكلمو،تامونينسثالثنالادعبكلامومورلاكلمسوناينيتسوييفوتو

نأكلملادبعةفالخنمةنسةرشعثالثيفكلذونينسعبسمورلاىلعسويرابط•

يفريبزلانيبأ3)هللادبعةبراحملةكمىلافسوينياججحلاكلملادبعهّجوو.ناورم

فاختتيبلانمةفرشمدهوةرجحيتيبلافسوينبجاجحلاىفمارحلاهللاتيب

لتاقتتنكنأينبااي:همأُهلتلاقفجرخف،هيلعتيبلامّدهُينأريبزلانباهللادبع

.قحىلعتلتقكنالديهشهزتناتلتقنافمهيلاجخأفكديقحلافو)قحنع

اذاةاشلانأينبااي:هلتلاق.ةثلادكاينكلولتقلابهرأامينإ:مهأايامللاق10

جاجحلاىلإجرخمث،كسمنمًالطرةتسأهمأنألاقيف.خاسلاتافلختملتحبُذ

ًامايأكسملاةحتارهندبنمنوكشيسانلاناكفةكمببلصولتقىتحلتاق

ةريثك

يفو0ةرجهللنيعبسوثالثةنسيفلوألاىدامجيفريبزلانيباهللادبعلتقو

نينثألامويبكاوكلاترهظىتحسمشلاتفسكناناورمنيأكلملادبعةفالخ١ه

ناورمنبزيزعلادبعرصحبناكف•ةرجهللنيعبسوعبرأةنسلوألاىدامجخلس

ناًكءانبورصم6)سطسفبوهيذلاعماجلادجسممدهفناورمنياكلملادبعوخأ

ةكربىنبوسلاجماهيفىنفناولحةنيدمءابطالاُهلراتخافماذجلاةَلَعِهبتأدتبادق

(468")مطقملاىئسملالبجلالخادنويعنمءاملااهيلاقاسوناولحبةفيظع

فلافلاناولحيفقفناوجاجزنمًاشرعاهيلعلمعوةكربلاىلااهانبرطانقىلع10

هيفميقيفطاطسفلاىلااهنمبكريسيمخمويلكيفناكولخنلااهبسرغورانيد

ساقُيًاسايقمناولحيفىنبو·ناولحىلاعجريوةعمجلايلصيوهتليلوهمويةيقب

Male.:كلملادبعؤ)Pc.:"قحلانم Pc(2نورشم:.Corr(1
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ةسينكءانبيف"بونذأتسافةّيكلمىراصن)نيشاَرَفُهَلَناكورصملينءامةدايزيف

ىعستتناكوةريغصةسينكيهو2)ناولحيسجرجرامةسينكهباونبف0مهلنذأفمهل

لزتةتفنًمافوخةعفدةعجلكيفتاعفدرصمجرخرّيصونيشاّرغلاةسينك

رمالا"توريبزلانباهللادبعلتقىتحكلذىلعلزيملفلاملاىلاكلملاجاتحيو

ذخافنيعبسوعبرأةنسيفةيردنكسالاىلإزيزعلادبعجرخف،ناورمنبكلملادبعل*

اهبوكواهترامعيفاطاتحاردقةركلكمزأوركلاوىرقلايفمهقّرفدلبلاهوجو

دارأدقونينمؤملاريماجيلخىلعيتلاةرطنقلاىنبو0ؤ)فضوملامباهتالغفانصاو

لقيوناولحىلإاهلقنيولحاوسلالطعيوناولحيُهبصنيوطاطسفلارسجلطينأ

بتاُكهلناكو.كلُذهَلَّميملف4)سطسغلالطعيوناولحىلإراجتلاوقاوسألا

كلذبُهلنذأفعبشلارصقيفةسينكينينأيفُهنذأتسافسانثاُهللاقيلوتي١٠

باحصأدنعرصقلالخاديتلا3)ريقوبأةسينكوسجرجيرامةسينكىنبف

سجرجيرامةسينكتالضفنم3)ريقوبأةسينكتينباغالاقو6)تايرلا

قثالنينثالاةليلاهبنفدوطاطسفلابرذئمويناورمنأزيزعلادبعيفوتو

نينثانأوهونييثوتسةنسىلوألاىداجنمتلخةليل(464)ةرشع

7)ةرجهللنيئاكوعبرأةئسلاوشنمنولخةرشعلناورمنبهللادبعتامو

ليوطًاعورمرمساناكوةنسنيرشعهتفالختناكو0ةئسنيتسونيتنثانأوهو

مثىكسكسلاةسبحيلانالاديزيهتطرشىلعناكوقشمدبنفُدورجياةيحللا

"دالومةريغلاوبأهجاحويكحلاديزينأهللادبع

"نأيلحنبسابعلاتنبةدالوهموناورمنبكلملادبعنباديلولاعيوبو

!)Cor.:نوشّرفة)Pe.male:نولحبؤ)Pe.:فوصوم
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ةعستونينسعستيلوفناورمنبكلملادبعهيفيفوتيذلاتقولايفيسبعلاثراح

يفةرخصلارّيصوهدّيشوسدقملاتيبدجسمىنفسدقملاتيبىلاثعبفرهشا

كبلعبةيدمةسينكيفىراصنلاتناكةبقعقو1)غرواهلوحىنبودجسملاطسو

ىلإجحلابسانلارمأوةرخصلاىلعاهبصنف.بهذلابةيلطمساحننمةبقلاتناكو

دجسممدهفرصمىلعهيلاورذئمويوهويسبعلالبشنإةرقىلإهجووةرخصلا*

يفسيلوسيقسلجميفيتلاةدعالاسوؤربهذُوهَقْوزوة)اذهىنبوهلكعماجلا

دجسملامدهىتحربنملاةّزقلّوحوسيقسلجميفالاسأرلابهذمدومجدجسملا

3)ءانبنمغرفىتحعيمجلااهيفنوعمجيواهيفنولصيسانلاناكلسعلاةراسقىلا

اعدفقشمدبيذلادجسملاىنبيديلولاداراو•ةياغلاهذهىلاةيراسيقلايفةبقلاو

.انحويرامةسينكهذهمكتسينكدجسميفديزتنأديزانأ:مهللاقوىراصنلا١٠

مكيطعننحتواهلثمماشلاضرأيف4)نكيملاًدجةنسحةسينكتناكَو(464")

نيعبرأمهلالدواهمنكيطعأّمشناواهلثمّمشثيحةسينكيفنوئبتالآم

نمديلولابضغف.ديلولانيأدلاخباتكبازاجو6)همدانل:اولاقواوبأف.رانيدفلا

يفرشةيحاننمدازفهعمساثلامدهفهديب7)ُهُبوطووديبُهبشخآعطقماقوكلذ

هتفالخنمنينسثالثيفو.اذهىلعتيقبومهتسينكنماهلكةروصقملاودجسملا١٩

يفناكوتاموةنسنيثالثوًاسمخماقأسدقملاتيبىلعًاكريرطبسرودويثريصت

تامونينستسهكلمناكو8)سوناتسويمورلاكلمهرصع

نيإوهوةرجهللنيعستوتسةنسرخآلاىدامجيفكلملادبعنباديلولايفوتو

ناكوقشمدبنفُدوهتيحلتباشدقةيحللارفاومسجلامتناكوةنسنيعبراوثلث

هالومدعسُهبجاحويسبعلامزاحنأبتكهتطرشىلع٢٠

6كلملادبعنيباناملسةفالخوه

يرجينأسابعلاتنبةدالوُهُمأوناورمنبكلملادبعنأنايلسعيوبو

Pe.male(1:ةخروًاف)Pc.:وهؤ)Corr.:وئانبPe(4.:نكتملو
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.رهشأةتسونيتنسهتدالوتناكوةرجهللنيعستوتسةنسرخألاىدامجيفيسبعلا

ناكو.فصنونيتنسهكلمناكو1)ينورامناكومورلاكلمسبليفهرصعيفناك

ىكف.كلملادبعنيباناملسلبقنمجارخلاىلعيخونتلاديزنبةماسارصمب

نأزيزعلادبًعءانبيذلاءاملاهيفساقييذلاسايقملانأُهملعيناملسىلاةماسا

نيبيتلاةريزجلايفةا)سايقمىنبينأهرمأي،هيلابتكف٠لطبدقناواجنناورم*

(365)ةزيجلالّوأيفوهيذلاسايقملاةماساو)ىنف،ةنجلارحبوطاطسفلارحب

ثالثيفو.ميدقلاىعسيومويلاهيفساقييذلاوهونيعستوعبسةنسيف

نيثالثوًاعبسماقأةيكاطناىلعًاكريرطبسنافتساريصانايلسةفالخنمنينس

تاموةنس

نيأوهوةرجهلانمنيعستوعستةنسرفصيفكلملادبعنبناملسيفنتو'*

ناكوةيحللادوساًايمساليمجناكوزيزعلادبعنبارمجىلإدهعو0ةنسنيثالثوعست

هالومةديبعوبأهبجاحويسبعلا4)دلاخنبابتكهتطرشىلع

6زيزعلادبعنباربعةفالخوه

صاعةنبامصاَعمآُهُمأومكحلانأناورمنأزيزعلادبعنبارمجعيوبو

نَعَلكرتوهتيبلهألامعأبنتجاف.نيعستوعستةنسرفصيفباطخلانبارمجنا١٥

ىلانايفسيلانيباةيواعمةفالخنمنأكلذو،ربانملاىلعبلاطيلأنبايلع

ىلعبلاطيبانبايلعنونعيةّيمأينبءافلخ)اوناكزيزعلادبعدبعنبرمعةفالخ

ساطسناهرصعيفناكو.اًرهشنيثلثهتفالختناكوبارتابأُهنوكيوربانملا

اوذخاامزيزعلادبعنبارمجىلاىراصنلاعفرو،فصنوةنسهكلمناكومورلاكلم

ديلولانبدلاخباتكباوزاجو،نكتالومّدهألامهسئانكنمهيلعدهعلا٢٠

اوكرتيولاملااوذخأينأمهلأسورانيدفلانيعبرأزيزعلادبعنيبارعمهل6)لدبف

Pe.melius(1:ًاَّيورامة)Cor,:ًاسايقمو)Pe.:male:ىنف
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يفعقوف،هيلعاوأفقشمدنماوحاعضوميأيفادبةسينكونبيوةسينكلا

نيملسملاىلعكلذمظعف·1)اهنوددحيوأاهدودحيمهتسيثكمهيلاعفدتنأمهتيضق

هللةالصلاهيفانقاوانيلصوِهيِفه)اثّدأ(465)دقوادجسممهيلاعفدن:اولاقو

فصنيفدهع4إمهلاغلاىراصنلاَّنأ:يناولحلاسيرداوبألاق،ةسينكلاعيوؤ)مدهيف

تحتفةنيدملانمرثكآلافصنلًااَمفسئانكلانماهيفمهلناكايفوقشمدةنيدم•

وهفريدوةسينكنماهيفا)ناكامأةطوغلانمقشمدلوحكلذكو.فيسلاب

هذهمهتسينكمهيلاّدزنأىراصنلا6)ويضرناففيسلابتذخأاهنالنيملسملل

8)ريدوةسينكّلكوقشمدةنيدمفصنيفةسينكلكمدهننأىلع7مهيلعاهاًيّدرأ

.كلذعيجمهلاانبهوةسينكلاهذهانلاوكرتمهناو،ةطوغلايفةنيدملاجراخ

.اهيفنونكسيواهيفنولزنيو)نيملسملاناكنارمريدوةطوغلاسئانكنأكلذو١·

مهلبتكو،ةسينكلامهلاكتفتارايدلاوسئانكلامدهتنأىراصنلا10)اوفاخف

تارايدلاوسئانكلاوقشمدبيتلامهسئانكىلعنونمآمهنأاًلجسزيزعلادبعنبرمع

اهيلعنيملسملانمدحألسيلونكستالوبّرختالةطوغلايفقشمدجراخيتلا

كلذبمهلدهشوناطلس

عستنأوهوةرجهللةئاموىدحاةـئسبجريفزيزعلادبعنيبارعيفوتو١*

رثاهتهج11)يفبيشلاُهطلاخدقهجولاومسجلانسًحاعورمناكو.ةنسنيثالثو

نباحورهتطرشبحاصناكوصمحضرأيفناعمسريديفنفُدُهنأةخسنيفو

هالومشيبحهجاحويكسكسلاديزي

6كلملادبعنباديزيةفالخؤف

ديزيتنبةكتاعهماومكحلانأناورمنبكلملادبعنياديزيعيوبو70
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نم)ةيتقذختانملوأوهورهشونينسعبرأهتيالوتناكو.ةيواعمنيأ(4665)

.و)برعلاريغبلاكعلالزتويلوتهيلعةيلاغةبابحاهللاقية)ةيتفُهلناكو.ءافلخلا

لوقيىرخأةخسنيفو)ةنسنيثالثوىدحانباوهوةئاموسمخةنسبجريفيفوتو

هجاحويسبعلادلاخنبابتكهتطرشىلعناكوقشمدبنفذو(ةنسنيثالثوعبس

هالومدلاخ•

46كلملادبعنبماشهةفالخوه

ماشهةنبامشاهّماهماومكحلانأناورمنيأكلملادبعنبماشهعيوبو

ةرشععستهتدالوتناكو.يوزخلاةريغملانباديلولانبامشاهنبإليعامسإنأ

تامرفصنوةنسكاممورلاكلمسودتهرصعيفناكو0رهشأةعبسوةتس

نمةثلاثلاةنسلايفو.تاموةنسنيرشعوًاعبرأمورلاىلعنوالٌءدعبكلمو10

ةنسنيرشعويناثماقأةّينيطنطسقلاىلعًاكريرطبنيطنطسقريصماشهةفالخ

ماقأةيردنكسالاىلعًاكريرطبامزقريصأماشهةفالخنمنينسعبسيفو.تامو

اباسرامةسينكيفنولصيةيردنكسالابةيكلملاىراصنلاناكو،ةنسنيرشعويناث

ًاْيَملاناككريرطبامزقراصاملف.اهلكسئانكلاىلعاوبلغدقاوناكةيوقعيلانال

دبعنباماشهىلاقشمدىلإجرخفريإلالمجهتعانصتناكوبتكيالوًارقال١ه

ماشهبتكف.باتكلانمموقةنوعمبةيبوقعيلااهتذخأيتلاسئانكلاهيلاعفدفكلملا

دييفيتلاسئانكلامّلسُينابيوكسلا4)ناجيجلانيباهللادبعوهورصمبهلماعىلا

امزقذخأف.هيلاُهملسيفاهبفرعاملككريرطبلاامزقىلإاهملسيوةيبوقعيلا(466")

ذنُمهناكلذوةيراسيقلاةسينكمهنمذخاوةيبوقعيلانمسئانكلاكريرطبلا

ةنسلايفةينيطنطسقلاىلإةيردنكسالانمكرطبلاسجرجهيفبرهيذلاتقولا٢٠

يفةيردنكسالاىلعكريرطبامزتراصنأىلإباطخلانبرمعةفالخنمةثلاثلا

عبسةّدميكلمكرطبريغبةيردنكسألايسركناكماشهةفالخنمنينسعبس

Hiemelius.:ةنق Pe(ةّيقةف:.corr:ةّثق.Pe(1

Pc.male(3:هرمPc(4.:ناحيلملا



تجاتحاوةيردنكسالاورصمبسئانكلاعيمجىلعةيبوقعيلاتبلغفةنسنيعستو

تقولاكلذذنمةبونلاتراصفةفقاسأةيبوقعيلاكرطبمهلحلصافةفقاساىلاةبونلا

ةيبوقعيلاكرطباهيلعريغصرصمندمنمةنيدمفقساتامالكناكوةيبوقعي

رصقيفىتلاليئاكيمةسينكالخامةّيوقعياهنفسواهّولعرصمتراصفًافقسا

ىلاوشبمهفتساتاماذإاوناكو،اهيفنولصياوناكواهوكماةيكلملانافعبشلا•

ةيردنكسالاورصمبةيكلملالاحلزيملف،ًاقسامهلحلصيناكفروصنارطم

ايليإريصماشهةفالخنمةنسةرشععبسيفو.ًاكريرطبامزقراصىتحاذكه

تاموةنسنيثالثوًاعبرأماقأسدقملاتيبىلعًاكريرطب

نأوهوةرجهللةئامونيرشعوسمخةنسيفرخآلاعيبررهشيفماشهيفوتو

"ّيسهجولاهيكلوحارقشاناكوةقرلاةيحانبةفاصرلابنفُدوةنسنيسمخوثالث١·

ءالؤمبلاغهبجاحودماحنبابتكهتطرشىلعناكو.لاومالًاغأجاليخيقلخلا

زيزعلادبعنيأملاسهبتاكويبلكلاشربالا(467")ديلولانيلاديعسهيلعبلاغلاو

6ديزينأديلولاةفالخؤف

دمحمةنباجاجحلامأُهَموناورمنبكلملادبعنبديزينبديلولاعيبو

.يكالمبحاًصاهيفسًاجامناكويفقثلاليقعيلانيلامكحلانافسوينيأ١٠٠

ةنسرخالاىدامجيفهولتقهلعفراكناىلعسانلاعمتجامثرهشأةثالثوةنسيلرف

0ةنسنيعبرأنباوهوقشمدضرأنم2)اريحبلابهب1)اكروةئامونيرشعوتس

ناكوقالخلالماكناسللاحيصفهجولانسحناكوماشلابرطضاوةنتفلاتعقوو

هالومرطقهبجاحويبلكلاديمحنيأنمحرلادبعهتطرشىلع

6ديلولانباديزيةفالخؤ»٢٠

ناورمنياكلملادبعنباديلولانباديزيوهوز)ضفاثلاديلولانباديزععيوبو

Pc.melius(3:ىصقالا



.ب)نيرهشنبادرجدزينأسرفلاكلمىرسكزوريفتنبدوقهاشيهوةيمجتهمادا

ناورمنباوىرسكنباانألوقيناككلذكومورلاكلمقيرومتنباهتدجتناك

يفتامورهشأةسخيلوفبجريفهتيالوتناكو.3)ناشاشيّدجويّدجقيروملا

ىشمدبنفدوةنسنيثالثنباوهوةريغ”ةئامونيرشعوتسةنسةدعقلاز)وذخلس

ءالوممالسهبجحو4)يحللاخيشلانأديزهتطرشبحاصناك*

46يدعجلابفورعملادمحمنيبأناورمةفالخ9

ديلولانباميهربااوعياب(467")صقانلاديزيتاًماملماشلابسانلااوناكدقو

نامكحلانيادمحمنباناورملبقو"هوعلخورهشأةعبرأماقفكلملادبعنبا

تراصبعصملتقاملفريبزلانببعصأتناكءازإاهللاقيناورمّماوةّينمرأ

ةعاجنيبماشلاىلادمحمنبناورمراصاملف.مكحلانأناورمنبدمحمىلإ١٠

مثةّيمأينبنمهريغوكلملادبعنبماشهنبانايلسهيلعفلاخوماشلالهأنم

تلتقوهشويجتبرهوناسارخيمشاهينبةعذترثكوهيلعماشلالهأعمتجا

مهلاومأاوحابتساوًاريثكًاقلخقارعلاوماشلاُلهأنمناسارخلهألتقوهكاسع

نادلبلالهأنمةفلاخموةبراحميفنيئسسمخناورميلوو·مهنايبصومهءاسناوبسو

ىلاراصىتحماشلازاتجامث.ةريزجلاىلاولصوملاىلابازلانممزهنامث0هيلع١•

6)رومشاىرقنمةيرقبكردافُهبلطتهفلخمشاهينبركسعديعصلاىلإذفنفرصم

هلتقليلوتملاناكو.ةنسنيتسوعستنباوهواهبلتقسدنرولريصوبأاهللاقي

هرومأىلعوهيلعبلاغلاناليدجلاناورميسكاتلاويبلسلاليعامسانأرماع

بالقسهبجاحويونعلادوسألانأرثوكلاهتطرشىلعناكو.مهردنيادعجلا

*هالوم٢*

Rectius.:يذ Pc(ناساسؤ:.Pc(2:رايرهش:.Pc(1



سابعلايبءافلخ

حافسلاسابعلايلاةفالخ

نيإهللادبعنيأ"ىلعنبادمحمنيباهللادبعوهوسابعلاينالةعيبلاتناكو

دبعنبسابعلاناهللاديعنبهللادبعتنبةّيضرهموبلطملادبعنبسابعلا

تلخةليلةرشعىدحالءاعبرالارموي(468")ةفوكلابيفرحلانيدلانيانادملا•

ةعمجلامويدجلاىلإبكرو.ةرشع"ةئامونيثالثونيتنثاةنسرخالاعيبررهشنم

ديزيىلإشويجلاةف)دفنافاًدرمتنوبطخيةّيَمأ:اينتناكوأ.ًاقلقسانلاببطخف

نيبأناورمىلايلعنيباهللادبعهمج2)دفناو.طساوىلايرارقلاز)ةزيزهرمجنيبأ

ناورمعبتافيلعنبحلاصةب)دفناو.ماشلاوةريزجلانعةلازإىتحةمزفدمحم

ناورملتقىتحنوعوبأهتمدقمىلعورصمىلا١•

اوكلممهتكلممرمأبرطضاومهيلعهلثلاثلاوأكلملانوالتامًاملمورلاًاَماف

سابعلايلامايالابرطضمهرمأمقافسوطبطرُأهللاقيشعرملهأنم)لجرمهيلع

نينسعبرأهتفالختناكو،ةّيمشاهلااهاسوةنيدمرابنالابسابعلاوبأىنبوروصنملاو

ةنسةجحلايذنمتلخةليلةرشعىتنثالدحالامويرابنالابتامورهشأةعستو

نسحاليوطسابعلاوباناكو.هتدم6ةيشاملانفُدوةرجهللةئامونيثالثوتس١•

وبأ]ُهجاحويدزالانمحرلادبعنبارابجلادبعهتطرشىلعناكوقلخلامتهجولا

هالوم7)ناسع

6روصنملارفعجةفالخوه

رفعجيلإهيخالهيفدهعباتكبتكدقنينمؤملاريمأسابعلاوبأناكو

Pc(1.:ىنباوناكو;corr.:ونبناكوةا)Cor.:ذفناف..

Cor.cum.:اًلجرPc(6.:ةّيمشاهلايفPe(7.:نًادغنبا Pc(8



ةمالساهللاقُيدلوماُهماوسابعلانيباهللادبعنبايلعنبادمحمنبهللادبع

نباهللادبعنبايلعنباىسيعِهغىلاباتكلاعفدو.ةرصبلاةدلومرشبتنب

سابعلاوبأيفوتاملف.باتكلااذهيفنملةّيلاذخفتمانأاذإ:ُهللاق.سابعلا

رفعجينالداَّوقلاومشاهينبنم(468)رابنألابنمىلعةعيبلايلعنبىسيعذخا

دروًاللف.ريخلابهيلإاوبتكفُهعمملسموباوًاَجاحرفعجوبأناكودمحمنبهللادبع•

نبايلعنباهللادبعناكورابنألامدقوداّوقلانُمهعمنموملسموبأُهلعيبهيلع

ةزهفملسمابأرفعجوبأهيلالسرافهسفنىلإاعدفةريزجلابسابعلانباهللادبع

تيِّبَسُنانأومالسلاةنيدماهاكسودادغبةنيدمىنبمث.ةفوكلاىلإروصنملاعجرو

تناكو.دادغببهارلامساناكوةعموصيفبهاراهبناكُهنألدادغبةنيدم

هيفىنبوُهطتخافعضوملارفعجوبأنسحتسافةنسحةعساوضرأطسويفةعموصلا١٠

بهارلادادغبعضوميفةنيدمرفعجوبأىنبيأبهارلامسابدادغبتيتَّسفةنيدم

ةيكاطنأىلعًاكريرطب)ةطقلفربريضروصنملارفعجيلإةفالخنمةنسلوأيفو

ىلعًاكريرطبسووذوثريضهتفالخنمةنسنيرشعيفو.تاموةنسةرشعيناهماقا

نايطابةصاهتفالخنمنينسعبرأيفو.تاموةنسنيرشعًواثالثماقأةيكاطنأ

ةنسلوأيفو.تاموةنسنيعبرأوًانسماقاًابيطناكوةيردنكسالاىلعًاكريرطب١ه

.تاموةنسنيرشعواتسماقأةّينيطنطسقلاىلعًاكريرطبةا)سرودوثريُصهتفالخنم

اذهتعضونأىلإةفا)سرودوثتامذمةينيطنطسقلاةكراطبءامسايلاعقيملو

ءامساّ يلاعقيملةيموركريرطبسوياغاتقوذمةيمورةكراطبكلذكوباتكلا

ًاكريرطبجيرجريصأروصنملاةفالخنمةنسنيرشعيفو،مهرابخاالومهتكراطب

تاموةنسنيثالثوًاتسماقأسدقملا(469)تيبىلع٢٠

جحونوالنيانيطنطسقمورلاىلعهدعبكلموسوطبطرأمورلاكلميفوتو

ةّجحلايذنمنولخعستلةكمبتاموةرجهلاةئامونيسمخونامثةنسيفروصنملا

ُهنباحلاصهيلعىلصو.ةنسنيرشعونيتنثاهتفالختناكوةنسنيتسوينامننياوهو

نيضراعلافيفخرمسااليوطروصنملارفعجوبأناكو.نوميمرئبدنعةكمبنفدو

Lege(1:ةطقافوتPc(2.:سروذرأ:٢٩



ىسومنأيدزالانمحرلادبعنبارابجلادبعهتطرشىلعناكو،ةيحلامّدقمليوط

ةردقوزرمبيصخلاوبأهبجاحناكو،يتصلايريهزلابيسملاويميمتلا)بعكنبا

هالومعيبرلاهدعبمث٠هالوم

6يدهملاةفالخؤف

نإيدهمللىسومنباىسيعوروصنملانأحلاصعيبةكيروصنملايفوتًالو.•

تنبىسومماُهماوسابعلانيباهللادبعنبايلعنبادمحمنبهللادبعنبادمحم

نيأحلاصساـنلجحلاماقاو.ينيعلانأيريمحلااوهسنأهللادبعنبروصنملا

نأؤ)هللادبعنيدلايلعنبادمحمنأيبحبنبادمحمجاحلاماقأموقلاقو.روصنملا

ريخلابروصنملاىلومةرانمدادغبوهويدهملاىلعدرو،ه)يدهملايفسابعلا

ةئامونيسمخوينامثةنسةجحلايذرخآيفدادغببُهلعيوبف١٠

نانيطنطسقنيبنواُلهنباهدعبكلمومورلاكلمنوالنيانيطنطسقتامو

ةنسمرحملايفيفوتوًامويرشعةتسو)رهشونينسرشعيدملاةفالختناكو.ندال

6)دورلااهللاقيةيرقبهتافوتناكو.ةنسنوثالثوعسُتهلوةرجهلاةئامونيتسوعبس

مسجلانسحهجولانسحيدهملاناكو(469)اهبنفدو7)ناديسامضرأنم

نيأ8)رصننيارصنهتطرشىلعناكو0ةضيبةتكتىنميلاهنيعيفقلخلانسح١٥

كلامنباهللادبعنيباكلامنيبأةزمحهتطرشيلوفرصنتاممثيعازخلاكلام

"هالومدشارنيانيسحلاوءالومعيبرلاهبجاحو

6يداملاىسومةفالخوه

ماُهماويدهملانأىسومناك7)ناديسامضرأنم6)دوزلابيدهملايفوتاملو

Pc(1:ىسومنبابلكنبأPc(2:بيطخلاوبا:cor.:ًاقوزرمبيطخلاابأ٢0

.Pe.om:يدهملل$)Cor.:ًارهشو 4) Pe.male(و

Pc(6:"ّدرلاPc(7.:نادبسامPc(8.:ريصننبا



ىداملاىسومناكونميلاضرأنم1)شبحهدلوماطعتنبنارزيخلااهللاقُيدلو

ةئيبلايدهملانبانورهذخأف.ناتسربطبحاصزرهرادمباغناجضرا

ىلومفيصولاةمالس2)دفنوداوقلاونييمشاهلانًمةعمرضحنمىلعىسومهيخأل

ىلإداّوقلاويدهملانبانورهفرصنافربخلابىسومىلاديربلاىلعناكيدهملا

اًرهشرشعةعبرأهتفالختناكويداهلاىسوممدقىتحدادغب*

نباناكو.اهبنفدوؤ)دامرسعهللاقيعضومبدادغبجراخيداهلاىسوميفوتو

نباهللادبعهتطرشىلعناكو.ندبلاديدشًاسرافاليمجناكوةنسنيرشعوسمخ

عيبرلاهجاحويعازخلاكلامنباهللادبعيلوولزعمثيميمتلاةميزحنبامزاح

عيبرلانيألضفلاهبجحلعيبرلايفوتمث

اهيفيفوتيتلاةيلايفةفالخلابنازخلاُهُملاويدهملانأديشرلانوراملعيوبو

ةنسلوالاعيبررهشنمتلخةليلةرشععبرألةعمجلاةليليهويداهلاىسوم

دلاخنبأىيحيلارومالاداقو.ةيلا(470)كلتيفنوّللاُهَلدلوو.ةئامونيعبس

ىلعطخسوتاوزغنامورلادالبازغوججمعستهتفالخيفجحو،كمربنبا

ةنسنيرشعًواثالثهتفالختناكوةرجهللةئامونيئاكوعبسةنسرفصيفةكماربلا١٥

ًامويرشعةتسونيرهشو

4)روقنمويلاىلعهدعبكلمومورلاكلمنوألنيأنيطنطسقنيبنوالتامو

ىسومناكونينسثالثديشرلاُهنداهفديشرلانمةندهلابلطو)قاريطسإنب

يفىسيعنبىسومدازفديشرلالبقنمرصمىلعًاماعيمشاهلاىسيعنب

ناىسومديشرلالزعو،مويلاوهيذلاناينبلا6)ةرخؤميفرصمبعماجلادجسملا٢·

لفسابنميلالهأنمةيراجديشرلاهللادبعىدهفيدهملانباهللادبعىلووىسيع

Pc(1.:سرج:Corr(2.:ذفناوPc(3.:دابسيع

Itairectius.:روفقتPc(6.:قاربطس quam Pc(4

Pc.melius(6:هرخوم



ةظيلغةلغتاعافاًديدشًاحديشرلااهتحأفةيجةنسحتناكورصمسمضرألا

هللادبعىلإثعبأ:ديشرللاولاق.جالعلانمءيشبعفتنتملفءابطألا1)اهوجلاعف

ءابطأنمةيراجلاهذهجالعبرصبأمهكافرصمءابطأدحأبكيلاهجويرصمبكلاءاع

هبهجويورصمءابطأ2)قدحاراتخينأيدهملانيباهللادبعىلإديشرلاثعبف0.قارعلا

يكلملاةيردنكسالاكرطبنارطملاهللادبعاعدف.اهراوةراجلاريغةبلطلاُمِهيلإ.

ككنمهعملمحوديشرلاىلإُهلمحواهتّلعوةيراجلاربخيُهلعافعبطلابةف)اًقداحناكو

يفيرلاكعكلااهمعطأةيراجلاىلإلخدودادغبىلإلخداملف،ريِصلاونشخلارصم

تقولاكلذذنم(470)راصفعجولااهنعلازولزألااهعبطىلإتعجرفريصلاو

نايطأللديشرلابهوو·ريجلاونشخلاكعكلاناطلسلاةنازخىلاؤ)رصمنمألمحي

اهوذخأًاغةيبوقعيلادلبيفةسينكلكباًروشنمُهلبتكواليزجالامكرطبلا10

،سئانكلاّدرتساورصمىلإكرطبلانايطبعجرف،مهيلإّدرتنأاهيلعاوبلغتو

ًاكريرطبتطسادعبرّيصو.ةنسنوعبراوتسكرطبُهوكرطبلانايطبتامو

تاطسأناكو.ديشرلاةفالخنمةنسةرشعتسيفكلذوةيردنكسالايلع

ريصقلاريديفبهرتفاًركناتكلاهيفقدييذلاتيبلايفباصأناتكبحاص

.ةقساللةيآلقًاضيأىنبونيطسوألاةسينكريصقلاريديفىنبو،ريدلاسيئررتضف1•

"دــعبرّيصو.تامونينسعبرأماقأةيردنكسالاىلعًاكريرطبكلذدعبرّيصو

.ديشرلاةفالخنمةنسنيرشعيفكلذوةيردنكسالاىلعًاكريرطب4)روفوطسرخ

سرطُبهللاقفقساريماويديالاىلعلتحيناكوكريرطبلاهلروفوطسرخجلفو

.تامو3)ةنسنيثالثونيتنثاروفوطسرخاماقفُهلدبىسركلاىلعةفقاسألاحلصيناكو

عسماقأةكظنأىلعًاكريرطبسطيردواريطلاديشرلاةفالخنمنينسناكيفو٢٠

قحرصعلاةالصدعبسمشلاتفسكناديشرلاةفالخيفو0تاموةنسةرشع

ديشرلاىلعجرخوهمساّ لجهللاىلااولهتباوسانلاحاصوبكاوكلاترهظ

Male.:رصمىلإ Pe(قذحا,ًاقذاحؤ:.Cor(اهجلاعفةا:.Corr(1

at in translatione recte;ةنسنيثإ.Pc(3سروفوطسرخ:.Pc(4

habet: lriginla duos ٢٥



ناجرجيّ لتعاوناسارخىلاديشرلاصخشف0اهيلعبلغوثيللانيلاعفارناسارخب

ه)اورمىلإريبكشيجيفنومأملا(4749))دغنافسوطىلاراصو

نيعبرأوتسنيأوهوةئامونيعستوثالثةنسرخآلاىداجيفديشرلايفوتو

هتيبلهاوهدلونمُهعمناكنمعيابو4)تارينلاةنيدميف)سوطبنفذو،ةنس

ناكو.دادغبىلاسانلابعيبرلانألضفلافرصناو،هنباةديبزنبادمحملهداَّوقو•

هتطرشىلعناكو،اهتلحجحاذاةرفواهلةيحللادوساهجولانسحةماقاّمتديشرلا

نياصفحمثكلامنباهللاديبعنيامزاحنيبأةزمحمثكلامنيارصننأمساقلا

َدَرمثكمربنبادلاخنبدمحمنيبانوميمنبرشبهبجاحناكو،ريجشلانبارمع

هتبجحىلاعيبرنألضفلا

6نيمالادمعةفالخؤف١٠

ىدامجنمتيقبةليلةرشعيتنثالءاعبرألامويدادغبىلاديشرلايفدروو

اذهيفةفالخلابُهسانلاعيبوةلاعفريثملاهبادمحمدصوسانلادشغلارثالا

رفعجيلإتنبرفعجمانيمألادمحممأمساونومأملانيبوُهنيبلاحلادسفو0مويلا

نومأملاةبراحملناهامنأىيعنأيطبناسارخىلإنيمألادمحمهّجوو،روصنملا

نأيلعرهاظلتقو0/3)يجسوبلابعصنيلانيسحلانأرهظيورمنمنومأملاهجوو١ه

نيبأديمجونيعأنيأ6)ةقرهُهقحلو0دادغبىلاراصونيمألادمحمشويجمزهوىسيع

ةئامونيعستوتسةنسناسارخيةفالخلابنومأملاىلعملسويسوطلاديمحلادبع

دادغببنتفلاتلصتاف

نيعستونافةنسمّرحملانمنيقسخلتبسلاموياهبنيمألادمحملتقو

لتقومايأةتسورهشاةيناغونينسعبرألتقنأىلإهتفالختناكو.ةئامو(474")".

ةنسنيرشعوينامثنباوهو

".)com.:ذفان"هرةعباتمهسفندجيور"

Ita.:سرطبPc(4.:ناريتلا corrigaturPc(3
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نيآةرقربطسامورلاىلعهدعبكلمومورلاكلمةا)قاربتسانيا1)روقنتامو

فرعيواموتريصأنيمألادمحمةفالخنمنينسثالثيفو،قاربطسانأ1)روقن

متهجولانسحنيمألادمحمناكو،نينسرشعماقأسدقملاتيبىلعًاكرطبقرمتب

لمحودادغبُهمسجنفدونانبلانسحندبلاديدشًانيمسنوللاضيبأمسجلا

نألضفلاهجاحوناهامنأىسيعنباىلعهتطرشىلعناكو،ناسارخىلإُهسأر•

عيبرلانبلضفلاهيلعبلاغلاناكوعيبرلا

4نومأملاةفالخؤف

دمحمنأديشرلانورهنإهللادبعوهوناسارغةفالخلابنومآلاعيوبو

تسةنس3)ةشيعدبلاّلجأنمأهماوروصنملانيأنورهنيأهللادبعنأيدهملا

يناثةنسمرحملارتآيفدادغببنومأملاوخانيمالادمحملتقو.ةئامونيعستو١٠

بناحلايف4)ةقرهويفرشلابناجلايفدادغببنيسحلانيأرهاظو0ةئامونيعستو

نيسحلادّلقو.دادغبنمخسرفعبرأىلعميقميسوطلاديمحلادبعنباديمجويبرغلا

لكيفو.ةتتفماهلكنادلبلاواهريغوقارعلالامعاُهلتعمجدقوقارعلالهسنبا

ىلإمدقو(472)ناساخنمنومأملاصخشو.مهريغو)نيسرغلانمداقتمدلب

ًاعيمجسانلاىطعاونيسحلانبارهظهتطرشدقونيتئاموعبرأةنسرفصيفدادغب١ه

ىّمستوهسفنلاعددقناكو0ةكشنيبابفورعملايدهملانيباميهربابرفظو.نامألا

بلغتملكعمسواهكراصمألاتحتفنادلبلاىلاشويجلاهجاوفنينمؤملاريمأب

ّنأ:ةكشنبابفورعملايدهملانباميهرباقحساوبألاقو.نتفلاتعطقناوعاطاف

يلانمو.نالفنبانالفىلإنالفنيأنالفنمسانلانيبةيراجلزتملةبتكملا

سيلو.نالفنبانالفنمنالفيلالو.نالفيلانمنالفيلالو.نالفيلاىلانالف٢٠٠

ةنيدمديزيبحاصنأركذفنيمالادمحملتقنأىلإءاعدتاناونعلانمءيشيف

قحساىبأىلإ»:هناونعلهسنيألضفلانيتسائرلايذنمًاباتكهلاذفنامالسلا

:ةّيسيغدابلالجارم
.1tainutroque Codice 3) Pe(روفقتة:.Pe(1
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تهجوناونعلاُتيأرًاسلف:قحساوبألاق.«سابعلايبأنمىلاعتهللاءاقبا

باتكهجاحينفاوهيلايباتكلصواملف،وُهرطألنايلسيغىلإباتكلاب

تقولاكلذنمنولمعتسيسانلاراــصف·هبىتاكاملثمبهيلانيتسائرلايذ

علخوىصنمكحلانأيرسلانبادمحمرصمبناكو،مهبتكناونعيفءامدلا

دقهلبقنممكحلانأيرسلاوبأناكو.رصمىلعبلغونومأملانمهدي*

رصمىلامدقالف،رصمىلإرهاظنباهللاديبعنومأملاذفنافرصمىلعبلغ

نيباهللاديبعلوخدتقويفيلاولاناُكهنألمالسلايرسلانالهللاديبع1)اطعا

دازو.نومأملاىلإ(472)دادغبىلإاهلمحولاومألاةف)اجورصملخدفرهظ

الااهكلمرلاراديفُهلنذألابنومأملاباتكرصمبعماجلادجسملايفهللاديع

تلتعادقسدقملاتيبةمايقلاةسينكةبقتناكو.برضلارادنماهنميقبام١·

طقستتداكو

عوجلانمسانلاتافريثكداجوديدشعوجسدقملاتيبونيطسلفبعقوو

نيملسملانماهيفقبيملوعوجلا4)ةّدشأنمسدقملاتيبنمؤ)نيملسملابرهو

نمةنيدملاولخقيرمتبفورعملاسدقملاتيبكريرطباموتَمغتساف،ريسيٌرغنالا

تيبىلااهلمحوربونصوزرأنم5)عذجنيسمخعـطقفسربقىلاهجوفنيملسملا١٩

ريثكرصمضرأنمةروب4)تيبألهأنمماكبُهللاقيلجرناكو·سدقملا

حالــصأىلعهبنيعتسيريثكلامبسدقملاتيبكريرطباموتىلامكبهجوفلاملا

هُجولامةدايزىلإجاتحاناوًائيشسانلانمدحانمذخأيالنأ.مئسيوةبقلا

ينبيوعوذجلاكلتلخديوًائيشًاْيشةبقلانممدهيكريرطبلااموتناكو.هيلا

لمحتيتلاةدعالانمددعجرخدقناكُمانلاىريالفكريرطبلااموتىأرف.اهيلع٢٠

تحتيذلاوهدومعلاوعقتالئلةبقلانوكسمياوناكو.الجرنيعبرأةمايقلاةبقهيف

"7)نيعبرألامهةبقلانولمحينيذلا7)نيعبرألا6)يمالؤه:لاقوهبتناف.تيبلا

Corr.cum.:نوملسملا Pe(ىجَو:Scribe(2ىطعأ:Lege(1
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3)نيعبرأددعة)ًالجرُهنضتحيعذجلًكاعذجنيعبرأةبقلايفلخداف01)دهاش

.يلونجلا)ذحلايفحبذملابناجيفنلبدألا4)ءادـحييذلاوهدومعلاواًدهاش

اموتمتاملف.دومعلاكلذ4)ءادحيمهلاودّيع1)دهاشنيعبرألاديعناكاذاف

قرفىنب(478")تحتنموقوفنماهجزوعوذجلابةبقلاحالصاكرطبلا

اهقوفصصروناسناهيفىشميامردقاهنيبنوكيىرخأةبقبشخلاةبقلا•

"صاصرلاب

هيلا6)اوعفرو]دادغبديريرصمنمرهاطنيبأهللاديبععجراملف

ةمايقلاةسينكةبقاومدهومهلبجيالاماولعفواوّدعتىراصنلانأ7)نيملسملا

ةــقاهلوطزاجىتحتناكامعربكآاهورّيصواهيفاودازفةريص8)ةبقتناكو

لثسيلمهسبحلُهعمةعامجوكرطبلااموترهظنيأهللاديبعصخشف0ةرخصلا١*

خيشمهيلاءاجل.طايسلابمهبرضمهيلاعفرامحصنافرمألااذه(9)نعأ

اهبصلختتةّجحكملعاانا:كريرطبلااموتللاـقليللابسبحلايفمهوملسم

رانيدفلا10)ينطعتكنايلنمضتنأىلعةبقلاعمهللانوعبكباحصأوتنأ

هذهّلغتسمنًماقازرأاًدبأمهناضتناىلإو)يدلودلووأيدلوىلعوّيلعيرجتو

لأساملككريرطبلااموتهلنمضف.ةسمامشلاواسقلاىلعقازرالايرحتلكةبقلا1•

هللاحلصأ:ّلقفكيلعاودـهشوكورضحااذا:هللاقف.كلذبةطُخهلبتكو

11)يالؤهوًائيشتدزالوًائيشمدهأملوُهتعرفةبقلانمعضومامرتسااغآريمألا

·اـهيفتدزيناويا"امم12)رغصأتناكةبقلانأىلعاودهشاغانودهشينيذلا

كساكواومعزامىلعاهتمدهيتلاةريغصلاةبقلاكمسلناكاكريمألامدقأسيف

يتلاةدايزلانمنيكمسلانيباكريمألاملعلااهيفتدزواهتينبيتلاةبقلاهذه٢"

Corr(4.:ءاذحبPc(3.:دهفلا:corr.ّ: دملا
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هباحصاوكرطبلااموترضحادغلانمناكامف.اًدبأكلذنوفرعيالمهنافاهتذفن

كلتبمهيلعكطبلااموتجتحافةبقلاةدايزىلع(478)اردهشو1)نيملسملااورضحوأ

كينوفّرع.هيلعةبيقننغوقحلاىلإاعددقةرهاظنيباهللادبعمهللاق،ةجحلا

اوجزغاذهيفرظنننغ:اولاق.ةعاسلااكعكومدهتنألبقةبقلاكمسةب)ناكأ

تيبىلإؤ)كرطبلااموتعجروقشمدىلإرهاظنباهللاديبعجرخوسلجملاَلغناو

رانيدفلاملسملاخيشلاكلذىلإؤ)كرطبلااموتعفدو.نيحرفهباحصأعمسدقملا

مهنمقبيملىتحهدلودلوىلعوهدعبنمهدلوىلعوقازرألاهيلعيرجيلزيملو

اموتتامو.سدقملاتيبكريرطبروصنمنًأايلياقازرألااهنععطق٠تبالا2)دحألا

ةنسلايفكلذوًاكريرطبسدقملاتيبىلعةيسب4)ةعأًءذيملتةدعبرّيصوؤ)كرطبلا

تاموةنسنيرشعوًاسمخىسركلاىلعةيسبمقافنومأملاةفالخنمةعباسلا

ىدحاماقأةكظاىلعكريرطببويأريضنومأملاةفالخنمةنسلوأيفو

امورصمريغهربخافنومأملاىلإدادغبىلإرهظنأهللاديععجروةنسنيثو

.نيعبرألسناهريسفتوةّيطبقلاباهبلالهأراثكلذدعبمث.اهحاصأىتحاهيفلامج

الجر)نيعبرأمهنمفاختمالسالالوخديفرصمنماوجرخاملمورلانأكلذو

\ •

اوصحفنيعبرالالسنياايبلا6)اويتسفرصمضرألفساباودلوتواورثكاوسانتف1•

رصمىلإدنجُهعمومصتعملابثعفربخلانومأملاغلبف،7)جارخالوةزجاوطيملو

مهنايبصومهءاسنابسومهزهوةميظعةلتقممهنملتقومهلتاقايبلا8)هولتاقف

نأمث.دادغبىلإرصم(474)حلصأنأدعبمصتعملاعجرو.دادغبىلإمهلمحو

ةعمجلاةيلارصمىلإنوّلملالخدفمصتعملاةـعمناكورصمىلإصخشنومأملا

رفصنممويلوأيفجرخوةرجهللنيتئاموةرشععبسةنسمّرحملانمنولخعبتل٢٠

ةليلةرشععبرالتبسلامويطاطسفلاورصمىلالخدومهنعفرصناواحبلاىلا

Pc.om.:كريرطبلا . 3) Pc(2نوملاسملارضحو:.Corr(1
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الو.ةنسلاهذهنملوألاعيبررهشيفرصمنمنومأملاصخشوبرغصنمتلخ

ةبقىعستتناكواهيفلتقمطقملالبجىلعةَّيقُه)انبرصمىلانومأملالخد

رصقلايفيتلاسئانكلامهيلعتدعبفىراصنؤ)نيشارفنومأملاعمناكوةا)ىوهلا

نذأفةا)ىوهلاةبقنمبرقلابنوكتاهيفنولصيةسينكءانبيفَنومأملااوذأتساف

ةفورعملاةرطنقلايفيتلاميرتربةسينكىعستواهيفنولصيةسينكاونبف،كلذبمهل•

افأمهنألاقو،نيشّرغلاةسينكىعستكلذلبقتناكو،مورلاةسينكبمويلا

هيفساقُيًاسايقمرصمديعصبنومأملاىنبو2)ىوهلاةبقناينبتالضفنماهوب

ميمخايفًاسايقمحلصاو،هدونباهللاقيةيرقبتاروُشهللاقيعضوميفلينلاةدايز

ناينبيفلاملابثعبناكيذلاهروبلهأنمينارصنلاماكبنومأملاىلعلخدف

ملسأ:نومأملاُهللاق.لاملاريثكناكوهروبةلاـعنومأملانمبطخفةمايقلاةق١٠

ملسمىلومفالآةرشعنينمؤملاريمالمكبلاقف.4)كئلوأيالومأنوكتف

اهلوحاموهروبةلامج"ءالوونومأملاُهنمكحضف.ينارصندحاوىلوُمهلنوكيالف

لهاللاقف.عماجلادجسمهرادبابىلعناكو،ناسحةريثكسئانكهروببىنف

اذهاومدهاواذهريغًاعماجًاًدــجسممكلينباانأ:نيملسملانم(474")هروب

نحتواذهريغاًدجسم6)ينإ:%)نيملسملاُهلاولاقأ،يرادبابىلعنمدجسملا1•

اذهانمدهوهيفانيلصدـجسملاكلذنايبنمتغرفاذإف،دجسملااذهيفيلصن

ينوقدعوامبيل7)اوفأ:مهللاقُهنمغرفًاللفًانسحًاريكاًدجسمىنبف،دجسملا

مدهننأاننيديفانلزوجيال:ُهلاولاقف·يرادبابىلعيذلادجسملااومدهاو

راصفهلاحىلعدجملا.يقفاننيديفزوجيالاذهانعمجوانذاوهيفانيلصدق8)دجسم

ةبجواذهيفةعمجنولصيو)نيملسملاناك.اهيفعمتجينادج-هروبيف٢٠

Scribe(1:ىنبة)Scribe:اولاؤ)Corr.:نوشّرف

.Pc.male(4:ثكلكواويالوم;corr.:ثكئلوأىلوم

Pe(3.:نوملسملا:corr.:نوملسملاهللاقفCor(6.:نبا

Melius:اًدجسمwم Pe(8اوفوأ:.Cor(7

Corr.cum.:نوملسملا Pc(9



فيسلابد)دلقتوداوسلا)سبلةعمجلامويناكاذإمكبناكو.كلذيف

هتفيلخلخدوفقودجملاغلباذافُهُباحصأيدينيبوؤ)نودريبكروأةقطنملاو

ىراصنلالزتملو.هيلاجرخيوةفيلخلامساببطخيوسانلابيلصيًاملسمناكو

بلغفدادغبىلانومأملاعجرو،لكوتملامايأيفليخلانوكيوداوسلانوسبلي

نومأملاازغومورلاىلعنيطنطسقكلمو.هرهقوقاربطصانيأ4)روفقنلنيطنطسق

و)نوديديلاىلإراصاملُلتعاونيتئاموةرشعينامثةئساهرخآناكوتاوزغثالث

نيتنثاناسارخُيهَلعيوبذنمهتفالختناكو.6)سوطةنيدميفنفدولمخويفوتو

نيتئاموةرشعيلاثةنسبجريفةنسنيعبراويناكنباوهويفوتو0ةنسنيرشعو

ًاريثكًائيشهتيحلتباشدقةيحللاليوطهجولانسحةرفصهضايبيفضيباناكو

نيسحلانيأ8)رهظمث7)يبصلابيسملانباريهزهتطرشىلعناكو،(475")

نيإو)نيسحلاوناسارخيوهوهبجاحوميهرباناقحساةطرشلاىلعبلغو

هتفالخردصيفهيلعبلاغلاناكو.ىلصملابحاص1o)حلاصنيدلايلعمثديعسيلا

نارغولهسنبانيسحلامهنمةعاجهدعبنممثلهسنبلضفلانيتسائرلارذ

دلاخيلأنبادمحاوديعس

اهللاقُيدلوماُهماوديشرلا11)نورهنيادمحمقحساوبأوهومصتعملاعيوبو

عيافنومأملانأسابعلاةعيىلإليمينومأملاداَّوقضعبناكو.يسوسرطبةدرام

قحساوبأُهلعيابفدادغبىلإةعيبلاتدروداّوقلازئاسعيابو،نومأملانأسابعلا

داَّوقلاو12)نييمشاهلادادغينمودادغببرذئمويوهوبعصمنأنيسحلانباميهربا

\

Pe(1.:سبلية)Pe:دّلقتيوؤ)Pe.:بكريو:cor.:بكريو٢٠

ًاوذربPe(4.:روفقتل%)Pe.:نودندبلاPe.melius(6سوسرط

Corr.cun.:"ّيضلا Pc(7

.sine conjunctنينسملا.Pc(9

Pc(11.:نرراه

Pc(8.:رهاس

Pe(10.:حلاصيبأنبا

Pc.recte(12:نييمشاهلانم



َلهتسمدادغبىلامصتعملامدقو،مصتعملاءاكسوناسارخيرهاظنباهللادبُعهلعيابو

نيرشعونيتنثاةنسىلااهبًاميقملزيملف0نيتئاموةرشعينامثةنسناضمررهش

نيشفأبهجوو.هكاسعباهلرتواهبطاتحاف1)يارأنمرسىلإلحرمث.نيتئامو

ناكو.هباحصألمحو"هلمحوةرساوهتنيدمحتفيرجلاكلتىلإسواكنيااردنك

ىلإةسبنعنيافيجعبهجوو.نيتئامونيرشعونيتنثاةنسناضمررهشيفحتفلا•

ناتسربطىلعؤ)ًابلقنمةا)رازملاناكومهلمحومهرسافحئاطبلايفاوناكنيذلاطزلا

،مصتعملاىلاةلمحو،رسافنيسحلا(475)نأنسحلاهسبرهاظنباهللادبعهَجَرف

ةنيدمرصاحفةيكاطناكريرطببويأُهعملمحوايزاغمورلادالبىلامصتعملا4)دقنو

اوّدأوناطلسلااوعيطأ:مهللوقيوةّيمورلابمورلامّلكُيكرطبلابويأناكو.ةركلا

حتف،ةراجحلابُهومريوُهنومتشيمورلا6)اوناك.نوّيستونولَتَتًامت)هخأةيزجلاُهل10

يفو)رهشةّدماهرصاحفةرومجىلإراسمث،رانلاباهقرحاو7)هرقناةنيدممصتعملا

مّدقتيو)ةيكاطناكريرطبأبويأمويلكيفناكف.(8رهشأةّدعىرخاِةَح

ةيزجلااوطعينأمهلئسيومهفّوخيوةيمورلابمورلابطاخفهدحونصحلاىلا

مهلاحهذهلزتملف.ةراجحلابةنومريوُهنومتشياوناكفمصتعملامهنعفرصنيل

كلذوًاريثكًاببساهنمىسوo)ريثكقلخاهيفلتقوةيرومجمصتعملاحتفىتح١٠٠

حتفنأدعبمصتعملافرصناو0نيتئامونيرشعوثالثةنسناضمررهشيف

سمخةنسنيشفالاىلعطغو.نومأملانأسابعلاهفارصنايفتافةروع

نيتئامونيرشعو

نمنينسعبرأيفو،مورلاىلعليفوتدعبكلمومورلاكلمنيطنطسقتامو

ةنسةرشعثالثماقاةيردنكسالاىلعًاكريرطبسوينورفصريص"مصتعملاةفالخ٢·

ىلع11)كرطبانحويريضمصتعملاةفالخنمنينسعبسيفو.ًايكحًافوسليفناك

Pc.nelius(1:ىأرنمّرسة)Pe.:ديزملاو)Pe.:ًابئافتم

pra.و)Pe.:كريرطبلا . 8) Pe.omةركآساهس:.Pe(7

(to.:ًاريثكًاقلخ..لتق11)Corr.:ًاكريرطبwelًاكـرطب٢٩ Pe



نع1)احنتوهطخمهنمبتكومهنمعزفُهناوحيبقلكهيفاولاقوسدقملاتيب

يسركلا

هتفالختناكونيتئامونيرشعوعبسةنسلوألاعيبررهشيفمصتعملايفوتو

ليوطندبلاديدشردصلاضيرعهجولاليمجمسجلانسحمصتعملاناك.ةراقسوجلا•

ءالوميكرتلاامسهبجاحوميهربانيأقحساهتطرشىلعو0هتيحلؤ)بيشتملةيحللا

ه)يكنحلامصاعنبادمحمةماعلاةّيجمىلعو،ينكرتلااغوهالوميكرتلافيصوو

دمحأهيلعبلاغلاو.شقندنأدامحنبدمحموباتعنباباتعومهربانابوقعيو

بتاكلاتايزلاكلملادبعنيا3)دمحم

6قثاولاةفالخؤف10

مويلايفسيطارقاهللاقيدلومأُهماومصتعملانيأ6)نورهوهوقثاولاعيوبو

رصقلاىنبومصتعملامايأيفهيلعتناكامىلعرومألاّرقأفمصتعملاهيفيفوتيذلا

اذُههَلنَسحيذلاونآرقلاقلخبلوقيقثاولاناكو.هيلالقتناوينوراهلابفورعملا

قثاولابتكو.هريزوناكوتايزلاكلملادبعنيبأدمحمودوواديلانيلادمحألوقلا

ىلعبتكُيناونآرقلاقلخباولوقيناب7)نيملسملاذخؤتنأراصمألاعيمجىلا1ه

ركنانملكو،راكنالادشااوركناونيملسملاىلعمظعوكلذ8)طلغف.دجاسملا

مهنموسبحلانممهنموطايسلاببرضنممهنمهبلوقُوهَلبتيملو9)لوقلااذهأ

ًامويرشعةثالثورهشأةعبسونينسسمخهتفالختناكو.لتقنم

ةنسلايفو.ليفوتنأليئاخيُمهنباهدعبكلمومورلاكلمليفوتتامو

ىلعنيملسملاناعأناكيذلاروصنمنيبأسجرسريصقثاولاةفالخنمةيناثلا٢

Seribe(0:ىنتةر)Pe.om.و)Cor.:بثتمل

Pe(4.:يكفأ)Pe.add.دآحنبإPe.male(6:نوراهنبا

Recte.:ظلغف Pc(8نوملسملاذخ"وي:.Corr(7

Male.:لوقلاهذه Pc(9



ـس•"\7ـ

ةنسةرشعتس(476ألاماقأسدقملاتيب)كريرطبايندلاراطقأيفنكلوقشمدحتف

ًاثالثماقاةيكاطناىلعًاكريرطبةا)سوالوقنريصملاهتفالخنمنينستسيفو،تامو

تاموةنسنيرشعو

نيثالثونيتنثاةنسةجحلايذنمتيقبمايأةتسلءاعبرألامويقثاولايفوتو

ردصلاضيرعمسجلانسًحاعورمقثاولاناكو.ةئسنيثالثوعبرأنباوهونيتئامو*

هجاحوميهربانيأقحساهتطرشىلعناكو4)هضيبةتكنهنيعيفوةيحللا)تكآ

ناداحنيادمحموءالومينكرتلافيصووهالومينكرتلااغيوهالومينكرتلاحاتيإ

ةرصوقوميهربانابوقعيًاضيأةماعلا5)هتجحىلعويلبجلامصاعنبادمحموشقند

كلملاهللادبعنبادمحمودواديلانيلادمحأهيلعبلاغلاوباتعنباباتعو

يفةّيمزراوخلاعاجتاهللاقيدلوماهماومصتعملانأوهولكوتملارفعجعيوبو

ىلعطخسو.نآرقلاقلخببسبًاسوبحمناكنمقلطاوقثاولاهيفيفوتيذلامويلا

حرفلانبارمعىلعوقثاولاومصتعملاىلعركناو،مصتعملاريزوكلملادبعنبادمحم

ةثلاعيابو.ةاضقلايضاقدوواديلانيلادمحأىلعوينكرتلا77)حابيآىلعو6)يججزلا*

"الوف.هللابزتعملاهللادبعيلاوهللانمديزملاميهرباوهللابرصتنملادمحمهدالوأنم

نادلبلاتحلصورومألا8)تماقتساونيتئامونيثالثوتسةنسةنسلالَّوأيفدهعلا

يذلارصمطاطسفبةريزجلايفيذلاسايقلانألكوتملاىلإوأيفنأو،لبسلاتنأو

دقناورمنياكلملادبعنيأ(477")ناميلسهناينببرماناكيذلالينلاهيفساقي

ىلعورصمىلإمدقمجنملاىسومنيادمحمراتخاقارعلانمسدنهمبهَجوف0دسف""

Pe.male(1:هكريرطبPe(2.:سوالوقين

و)Pc.ثكذأ:corr.:ثكScribe(4:ءاضيب

Corr.cum.:ةباجحPe(6.:يججزلا(Pe7.:جاتيأ Pe(3

Pc.male(8:ةماقتساو)Pc.:ىهتناو



نيانايلسجارحلاىلعو.حرفنيأ2)ناداننيباهللادبعنباديزي1)اهتنوعم

سايقملاىتسونيتئامونيعبراوسمخةنسيفرصمةيجيًاسايقم3)انيف0,بهو

عوشيتخبىلعطخسو.ةيرفعجلااهانبوةيدملكتملاؤ)انو،قيتعلالطبدقوديدجلا

يفعاقبلاورايعلاسابلبىراصنلا4)اوذخأينأنادلبلاعيمجىلابتك·ببطتملا

ريصتناوليخلابوكرنماوعنميناوفلخنمةعقرومّدقنمةعقرعيراردلا•

روصمهرودباوبأىلعرصتوبشخبكربنوكيوركأمهجيرسيف

ديدش6)ءاذأاذهنمىراصنلالانف.(دورقلاوريزانخلاةـخسنيفو)نيطايشلا

مغونزحو

6)حنفمورلاكلمليفوتُهنباهدعبكلامومورلاكلمليفوتنياليئاخيمتامو

.ةتبلاةروصةسينكيفنوكيالنأرماواهرسكواهاكوسئانكلانمروصلا10

نأ"ربخاهئارزوضعبنأسئانكلانمروصلاةيجشتىلاهاعديذلاببسلاناكو

نمجرخياهديعمويناكاذاةروصاهيفميرّكرملةسينكمورلاضرأنمعضوميف

مّيقدجوفرمالاكلذنعثحيوكلملاليفوتكلذركنأف،نيلةطقنةروصلايدث

رّيصوةروصلايدثىلابقثلاذقناوةروصلافلخنمطئاحلايفبقثدقةسينكلا

مويناكاذافنيبيًالثلريجلاونيطلابعضوملاخطلوةقيقدةريغصصاصرةبوبنأهيف١ه

يدثنمةريغصةطقنجرختتناكو7)نيابقثلاكلذيفبصيناكميرّكرمديع

8)مولقالابستكافةسينكلاكلتىلإنوّجحيقلاخلاناكو.ةروصلاكلت(477")

ةحصأعضوملاوةروصلاكلتمدهوكلملالـيفوتثعبف،ًاميظعالمببسلااذهب

روصلا6لاختوةسينكلاموقاقنعبرضو.ةتبلاةروصسئانكلايفنوكيالارمأو

دجسدقنكوهفةروصللدجسنفمانصألاماقمروصلانأ:لاقوسئانكلانم٢٠

لاقف·ضعبنممهضعبرفكىتحروصلارمايفمورلانيبفالتخاعقوو.مانصالل

.رفكدقفةروصللدجسيملنم:نورخالاقو.رفكدقفةروصللدجسنممهضعب

ذخأي)Cor.:ىنذأSeribe(6:ىجنفPe.melius(7:ًابل

٢٥agitur de Oeconomo;مونقالا:Pc.melius(8



هيفتبثياًريبكاًرميمبتكفةيردنكسألاكريرطبسوينورفصكلذبعمسف

ىسومرمأهؤامسأتسّدقتو.ةزانثّلجهللاَّنإ:لاقنابهيفّجتحاوروصلدوجسلا

:لاقوجتحاو.لكيهلالخاداهبصيوبهذنمميبوراشلانامزلاةبقيفروصينأ

:لاقو.بهذنمميبوراشلاةروصهيفلعجءانبولكيهلالًعاملدوادنبناملسو

متاخاذهملاعللليقوكلملامتتخيموتخمهلعضبىلاكلملانمباتكدرواذإ•

هسأرىلعُهعضيواهلبقيوهديبباتكلاذخأيىتًحامئاقموقيسيلأةباتكوكلملا

ىلعموتخلانيطلاوأساطرقلل2)ُهنمأ1)ميظعتباتكللهليبقتوُهُمايقسيلفهينيعو

يرمعلال.باتكللهميظعتوهمايقناكوأساطرقلالخاديذلادادمللوأساطرقلا

نكذأكلملامسالوكلمللُهنمدب)ًاميظعتوهاغالاصخلاؤ)اذهنمدحاولاسيل

ةروصلاهذهلبقننأةهجلاهذهنم(478)انيلعبجودقف.هباتكة)كلذل١٠

ه)ًاميظعتوهامنإ،مانصالااندوجكادوجسواهلانليلقتسيلنكذآاهلدجسنو

ذفناو،غابصألاكلتكلتهتروصترّوُصيتلاديهشلاكلذمسالً)اّماكآوًام

.روصلاراكنانمهيلعناكامعفرصناوهبحرفوكلملاُهلبقكلملاليفوتىلإباتكلا

مايمةلئسوًاباتككلذيفعضووروصلدوجسلاًاضيأتبثنكمةّرقوبأناكو

روصلدوجسلا١•

ملوحافلانيملبرشوءاقستسانمةيردنكسألا6)كرطبسوينورفصتامو

ىلعًاكريرطبليئاخيمهدعبريصو٠نيتئامونيثلثوثالثةنسيفو7)عفني

8)ةـنيدمألهانمماكبينبنموهوةنسنيرشعًواعبرأماقأةيردنكسألا

رشعيفو.مايأةعستورهشأةعستوةنسةرشععبرألكوتملاةفالختناكو.ةروب

ماقأسدقملاتيبىلعًاكرطبنوقرزنيانوملسريصألكوتملاةفالخنمنينس٢.

تامونيئسسمخ

ةيلُهتقناكوةرغجلااهاّمسواهتدعأيتلاةدملايفورصقيفلكوتملالتقو

Pe.melius(1:ًاميظعتة)Pe.om.ؤ)Pe.:هذه

Corr(4:"يظنت)Cor.:ماركو

•٢.Pe.on(8عقي:Pemale(7كريرطب:.Pe(6



نيعبرأوعبرأنباوهونيتئامونيعبرأوعبسةنسلاوشنمّدبالخلاثلثلاءاطعلا

نسحةرتفلاىلإهنولبرضيةرشبلاقيقررسالكوتملاناكوةرفجلابنفدوةنس

راصويفرتويهيبأنباقحساهتطرشىلعناكو.نينيعلاريكنيضراعلافيفخهجالا

ةطرشلاىلوتفناسارخنمرهاظنباهللادبعنيبأدمحممدقو0يفوتوقحسأنأدمع

ةماللهبجاعويكرتلاانيوهدعبحلاصنياديعسريصويتكتلافيصوهبجاحنكلو•

حتفلاهيلعبلاغلاناكو.باتعنباباتعوةرصوقمث(478)مهربأنأبوقعي

بتاكلاناقاخنيبأىيحينيبأهللاديعوناقاخنبا

6هللابرصتنملاةفالخوه

يتلاةليللايفةنسحاهللاقيدلومأهمأولكوتملانبادمحمهللابرصتنملاعيو

وزيرأنمرسىلإةيرفعجلانممايأةسمخبفختسانأدعبلقتناو،لكوتملااهيفلتق١٠

ديزملاميهرباوهللابزتعملاهللادبع4)وبأهتوخأعلخوأقسوجلاكرتوةيرفعجلابرخو

ةثالثورهشأةتسوةنسهتفالختناكو.كلذبقافآلاىلإبتكودهعلاةيالونمهللاب

ملوهربقهمأتدّيشو.ؤ)يرأنمرسبنفدوةئسنيرشعوينامثنباوهويفوتومايا

ىلعناكو.ًايمس6)اًرمسامسجلانسًحاعورمرصتنملاناك.هلبقةفيلخربق)دّيشت

7)بصاحلانبادمحاويكرتلارصانوبأهجاحورهاظنيبأهللادبعنبادمحمهتطرش1•

4نيتسملاةفالخؤ»..

دلول8)اوعابينأاوهكوةفالخلاُهلنوعيبينمرايتخاىلعكارتألاداّرقعمتجاف

.و)قداخماهللاقيدلوّمأهماومصتعملادمحمنيبأدمحأىلعمهرايتخاعقوولكوتملا

Pc.mo.:ليللا . 2) Pc(1

Cor.eun.:رمساPe(7:بصنملا Pe(6"دّيشي:Lege(6

Melius.:قراط Pc(9اوعيابي:.Corr.cum Pc(8



برفيلاوملابارطضاودجلا)بعشلضفلاو،هللابنيعتسملاهاوتسوةفالخلابهوعيابف

نيذلاددجلاويلاوملاسلجودادغبىلإهلنييكرتلااغوفيصُوهعموةقزحيفنيعتسملا

.4)ةحتافاهللاقيدلوّمأهمولكوتملانازرتعملانيبأهللادبعوبأؤ)يأرنمرسب

نيتئامو(479)نيسمخوىدحاةـنسمرحملاو)ّلهتسميفةفالخلابُهَلاوعيابف

بحاصلكوتملانبادمحايلاورتعملاونيعتسملاباحصأنيببرحلاوةنتفلاتناكف•

نيسخونيتنثاةنسمّرحلاّلهتسمىلإبورحلايفاولازيملف،زتعملا6)برحلاريبدت

كلذ7)هرايتخابُهلنيعتسملابتكو.حلصلاناكوهسفننيعتسملاعلخمث0نيتئامو

ىلاهتفالختناكوقارعلاطساوأىلإردحناو.هيفدهشاونامألاُهلزرتعملابتكو

ريصلانيعتسملاةفالخنمةنسلوأيفو.رهشاةيناغونينسثالثهسفنعلخنأ

.تاموةنسةرشععتماقأسدقملاتيبىلعًاكريرطبيفالتلابفرعُيوسردلا"

هللادبعنيادمحمهتطرشىلعناكوةيحللادوسأمسجلانسًحاثيمسنيعتسملاناك

6ً زتلملاةفالخؤف

يفةفالخلابزتعملااوعيابدقمهريغوكارتألانمؤ)يرزبرسينمعيمجناكو

رثكاوةبرطضمنادلبلاودادغببنيعتسملاونيتئامونيسمخوىدحاةنسمّرحلا1•

نيسمخونيتنثاةنسمّرحملاّلهتسميفنيعتسملاهسفنعلخاّملف.نيعتسملاعمسانلا

ديؤملامهرباىلادهعلاةيالوّدردقرتملاناكو.و)اوعاطوسانلا8)اوعمسنيتئامو

لثوةرصبلاىلارتعملاُءافنف1o)هيخاباذهثدحامدمحاوبأرّكفأتاموُهعلخمثهللاب

نيعتسملاصخشوةطرشلابحاصرهظنيباهللادبعنيبأدمحمتامو٠اغوفيصو

ُهلتقبجاحلاحلاصنبديعسهيلاملسفطساونم٢·

Lege:cum.:بغشة)Corr.:نأكرتلا Pe(8

traque versiomelavideurةحيبق:س:.Pe(4ىأرنمّرشب:Lege(و

sine articuloبورح.corr;بوركملا:Pc.male(6لتسم:ّPc.male(3

Pe.male(7:هرابخابCorr(8.:عبسو)Cor.:اوعاطاو

no) Haee obscuravel potius corrupta essewidentur. 7%



(479")هنباهدعبكلمومورلاكلمليفوتنياليئاخيمنياليفوتت

عيمجىلعةرماوُهمّدقدقليسابُهللاقيدئاقناكليئاخيمنياليفراكنياليئاخيم

ةّينيطنطسقلا)ادحىتلاةريزجلايفهّزنتيمويتاذكلملاليئاخيعجرخت.هباحصاوهداَّوق

ةسينكلالخادُهتتدئاقلاليسابهيلعّدشفسطنىّمسييذلارحبلاطسويف

لهأنمليسابنكيملو0كلملاىلعوةريزجلايفنيذلاىلع2)بلغوةريزجلايفيتلا

ليئاخيمنا:لاقف،كلملالتقؤ)تلحتسأمل:ُهلليق0يلقسهسنجنالكلملاتيب

وهنوكيومسالابيل4)ةأرمالانوكتفاهبرقالناواهجيوتتبينرمأوةأرماقشع

ىلعجوزتينأهلزوجيالًاضيأُهنالو.هبيردتنأهتجوزنمهتفاحملاهلعجاضملا

ز)كامليسابماقف،هلتقؤ)تيلحتسافهللانمتفخوتمدنمثكلذتلعف.هتجوز

مورلاىلع*

46دمتعملاةفالخضعبويدتهملاوّرعملاةفالخ9

هجوو6)نولطنأدحاكاكبفلختساورصمىكرتلاكاكبزتعملاىلوو

نراوطنبدمحألخدف.نولوطنبادمحالهتباجّوزدقكاكأناكرصمىلإهب

يلاوملاورتملارما7)برطأفنيتئامونيسمخوعبرأةنسناضمررهشيفرصمىلا

نيتئامونيسمخوسمخةنسبجرنم8)نيقفمايأةثاثاءاثلثلامويزرتعملايفوتو

وهوتامو،مايأةيناغورهشأةعستونينسثالثنيعتسملاعلخدعبهتفالختناكو

.رصتنملاربقدنعهربقهمأتدّيشوو)يأرنمرسبنفُدوةنسنيرشعونيتنثانإ

يفُهلثم1o)ىريمل(480)مسجلانسحرعشلانسحهجولانسحضيبأزرتعملاناكو

تراصويفوتمثرهاظنيباهللادبعنيادمحمهتطرشىلعناكو.لاجلاوهجولانسح

\

رهاظنيباهللادبعنباناملسمدقمث.رهاظنيباهللادبعنيباهللاديبعىلإةطرشلا٢٠

تَّلحتساLege(4:ةأرملا)Corr.:ًاكلم

utinfra.:برطضاف . 7) PcنولوطIta etiam Pc. ;lege(6

(1o.ريمل Corىأرنمّرسب:Scribe(تيقبو:.Corr(8



انبوفيصوهبجاحناكَورهظنيأهللادبعنباهللاديبعىلإتَدَرمثهيلاتراصف

اغبناكميكرتلاكاكبوهيبأناكم1)حلاصراصمث

دلومأهماوهللابمصتعملاناهللابقثاولا2)نورهنيادمحموهويدهملاعيوبو

سمخةنسبجرنمؤ)نيقبمايأةثالثلءاثلثلامويُهلةعيبلاتناكو0برقاهللاقي*

نفُدو،ةنسنيثالثوعبتنأوهولتقوةدحاوةنسهفالختناكو.نيتئامونيسمخو

ناكو.4)ءادوسةيحللافتمهجولاومسجلانسًحاعورديدتهملاناك،ىأرنمرسب

راصوحلاصلتقمثفيصونيأحلاصهجاحوهللادبعنباهللاديبعهتطرشىلع

يكرتلاو)نكت

6هللابدمتعملاةفالخه1.

يفنايقاهللاقُيدلومأهمأولكوتملارفعجنبادمحأوهوهللابدمتعملاعيوبو

ريزوناقاخنباىيحينأهللادبعرزوتساو0نيتئامونيسمخوتسةنسبجر

يفنرياغتملارثكوراصمألاونادلبلاداسفدازونتفلاوبورحلاتلصتاو،لكوتملا

ريبدتلابُماقلاناكو.برحلاةلصتمنتفلاةئاداهلكهتفالخمايأتناكو.ايندلاعيمج

"أسودهعلابرفعجهنبالعيابدقدمتعملاناكو.دمتعملاوخاهللابقفرملادمحأوبأ١٠

7)دمحاوبأناكو.هللابقفرملاءامسو6)لكوتملانباهيخادمحأينالهدعبوهللاىلإضّرقملا

دمتعملاوبصنيوبعتيو(480)نادلبلاىلاصخشيوهسفنببورحلارشابي

يلعنبدمحنبدمحمنأيلعةرصبلايفهيلعجرخو،يهالملاوتاذلابلغاشتم

و)ايقبنيتليللنينثالامويبلاطيلانايلعنيبأ8)نيسحلانبايلعنباديزينأ

مهلاومأحابتساومهلكةرصبلالهألتق·نيتئامونيسمخوتسةنسناضمررهشنم٢٠

Pc.add(1•:فيصونبإPc(2.:نوراهCorr(3.:تيقب

Pe(4.:اهدوسإ)Pe.:نيكتP8(6.:هيخادمحالكوتملانبإ

Melius.:اثيق Pc.(و.Pc.om(8)ردصحإنبا:.Pc(7



بخوخبانلللاومألاوتانبلاونايبصلاوءاسنلاحباومهنايصومهءاسنىسو

لزيملفةرصبلاىلإقفوملادمحأوبأهيلاجرخف0اهلامجواهيحاونىلعبلغوةرصبلا

ىرخؤميفنايفسيبأرهنيفةرصبلابيولعلالتقو.ةنسةرشععبرأمهنيببرحلا

رخآيفءاعبرالامويةراتحملاىعستيتلاهتنيدمهيلع2)انبيذلارهنلا)بصخلايلا

موينمهمايأةّدمعجو)ناكف.نيتئامونيعبسةنسرفصنمناخعبرالراهنلا*

.مايأةتسورهشاةعبراوةنسةرشععبرأهيفلتقيذلامويلاىلاهتيارتعفروماق

نيفوتملادحاوباوةكاطناحتفوماشلاورصمىلعبلغدقنولوطنبا4)دمحمناكف

ريصلادمتعملاةفالخنمةنسلّوأيفو.ةرصبلاب(5)يواغلابرحبُهنعلوغشم

.تاموسّدقمويلاكلذيفواًدحاوًامويماقاةيكاطناىلع77)كريرطب6)سنفافتسا

يفو.تاموةنسنيرشعوىدحاماقاةكظاىلع77)كرطبسردتاهدعبريصو1"

حتفىلعنيملسملاناعأناكيذلاروصنمنًأايلياريص'هتفالخنمنينسرشع

ةنسنيرشعوًاعستماقأسدقملاتيبىلع77)كرطبايندلاعيمجيفنكلوقشمد

تامو

(484“)تسةنسيفةيردنكسالاكريرطبماكبنأليئاخيميفوتو

ةيمورةنيدملهأنمليئاخيمدعبريضوهروبةنيدميفنفدونيتئامونيسمخو"*

دمتعملاةفالخنمةثلاثلاةنسلايفةيردنكسالاىلع77)كرطب(8)ةزغةخسنيفوأ)

نيتنثاةنسيفكلذوتاموةنسنيثالثوًاعبرأماقاونيتئامونيسمخونامثةنسيهو

ةيردنكسالابنفُدونيتئامونيعستو

يفو.ًافوسليفًاميكحناكونوالُهنبا"دعبكلمومورلاكلمليسبتامو

لايلثالثلادحألامويبلطتملاقيرطبنيلاديعسدلُودمتعملاةفالخنمنينسنامن٢·

Pc(1:بيصخلا:Scribe(2:ىنبؤ)Pe:ناكو

atintranslationehabet Mohammed,دمجإ:Pc.melius(4
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Heelegunturinterlines ;atin(8أًاكطرطبveًاكريرطب:.Corr(7
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ىلإةرجهلانمو.ةيرقنيتئامونيتسوثالثةنسيفكلذوةجحلايذنمنيق

سونيتيكويدنمو.خيراتلاخّرؤياهبوةّيسمشةنسنوسمخوعبراوناتئامهداوم

ةئامسمخةخسنيفو)ةنسنوتسوينامثوةئامسمخبلطتملاقيرطبنيبأديعسدلومىلا

ةئامنامث1)قيرطبنباديعسدلومىلاحيسملاعوسياندّيسنمو·(ةنسنوعستوناتنثاو

نمو.ةنسنوناقوعستوةئاموفلاهدلومىلإردنكسألانمو،ةنسنوتسويناثوه

ةئامعستوفلاهدلومىلادوادنمو0ةنسنوسمخوةئامعبراوفلاودلومىلالبابيبس

ةئامسمخونافلاهدلومىلإرصمنمليئارساينبجورخنمو0ةنسنورشعوعبسو

ىلإقلافنمو،ةنسنوعبرأوفالآةثالثهداومىلاميهربانمو.ةنسنوثالثوثالثو

ةعبرأهدلومىلإنافوطلانمو.ةنسنوناشوىدحاوةئامسمخوفالآةثالثهدلوم

نوتسويلاغوةئاثلثوفالآةتسهدلومىلإمدآنمو.ةنسةرشعاتنثاوةئاموفالآ١٠

ابئايتساوةيردنكسالاىلعًاكريرطبريصهدلومنمةنسنيتس(484")دعبو.ةنس

سويشيتفأ

رصمبؤ)البورصمىلاعجرةكاطنأحتفًاسلفنولوطنباه)دـحأًاّماو

ءاملاهيفيرجيًاعنصم3)انبوناتسراميبلاؤ)انبوةكربلاىلع4}ّلطملاعماجلادجسملا

يذلاضرملانولوطنيادـمحاضرمو٠6)رقاعملاىلإ3)سبحلابةفورعملاةكربلانم١ه

لبجلاىلإدوعصلابدوهيلاوىراصنلاو7)نيملسملاذخاوءاعمألاقلزوهُوهنمتام

اوناكابازحاًابازحالبجلاىلإاودعصوكلذاولعف.ُهَل8)اوعديمطقملابفورعملا

ةنسةدعقلايذنمنيقييلايلرشعلدحالاةليلةلعلاكلتنمتامو.هلنوعدي

ربكألاوهوسابعلاُهنبااولتقهداّرقعمتجاو.مطقملايفنفُدونيتئامونيعبس

داقف.ةنسنيرشعنياوهونولوطنيادمحانيباهيورامخرغصألاُهنبأمهيلعاوركلاو٢٠

نيحاوطلايفمهنيببرحلاناكفقفوملانأسابعلاوبأهللاجرخو0ماشلاىلاشويجلا

دقورصمىلإةدحوعجرونولوطنبادمحأنباهيوراخمزهنافنيطسلفلمجنم

Pc(4.:ّلظملا)Pc.:شبطأPc(6.:رفاعملا

Corr(7.:نوملسملاCorr(8).:نوعدي،"*



عيبجيسابعلاوبارفظو.يظعقلخهباحصأنملتقوهقرطيفباودسمخعطق

ًاللف.ةيزملابملعيملنيكدحأنأهوراحلناكودمحانياهوراخركسعيفناكام

اورفظءىشلكنعاوّلخهباحصاوسابعلاوبأاهيلارظنفنيمكلاتايارتعلط

عمتجافهوراغباحصأعجارتو،مظعقلخةزملايفمهنملتق،اومزهاوو

نقفوملا(482)نياسابعلاوبأعجروهوراخعماوماقافرصمىلإعجروركسعلاه

.ريثكشيجماشلابهوراخلناكو.لمعامىلعقفوملاهوبأُهمالف·ًاَمزهتمدادغبىلا

تناكنيتئامونيعبسوثالثةثسيلاودمتعملاةفالخنمةنسةرشعينامثيفو

حمقلااهيفغلبو1)ةميظعتاخاهيفتاموةريثكرودتطقسوةميظعةفجررصمب

رزبنولكأياوناكىتحعوجلابدهجلانمسانلاتاف.رانيدبةا)دَمةنسلاكلتيف

لمجلكىلعلابجلاىلعمهنولمحياوناكو،قومرص٠قاوساتئلتماىتحناتكلا١٠

نيادمحمنيباهيورامخغلبمث·اهيفمهنوقليوةميظعةرفحمهلنورّفخيوقومةينامث

هوراخعمجفرصمديريميظعشيجعمماشلاىلإفاودقجاسلاوبأوهودادويد

نمةّيثبلاُهللاقيعضوميفمهنيبةميظعةقوتناكف،هيلاجرخوُهَلَو)شويج

نمأتساوهباحصألتقو.4)جاسلانيأوهودادويدلانادمحممزهناوقشمدلمج

اهيفاورتشاوةقالاىلاهباحصألخدوتارفلاغلبىتحهيورامخراسومهرثكأ١ه

ةبونلادالبىلاتارفلانمكلمدقورصمىلإهيورامخعجروقفوملاُهنمعزف.اوعابو

.نيتئامونيعبسوتسةنسيفكلذوهباـحصأنم5)لجردلبلكيففلختساو

هماقمسابعلاوبأةنباماق.نيتئامونيعبسوينامتةنسرفصيفقفوملاتامو

ريبدتلاىلوتودهعلاةيالونمدمتعملانيبأرفعجعلخو٠ُهَلدهعلاةيالوتراصو

ىدحالدحالامويدادغببدمتعملاتامو٠دضتعملايتساوقفوملانيبأسابعلاوبا٢٠

هتفالختناكو(482")نيتئامونيعبسوعستةنسبجرنمتيقبةليلةرشع

نمّرسىلإلمحتوةنسنيعبرأوتسنباوهويفوتو.مايأةتسوةنسنيرشعوًاثالث

اهبنفُدوىأر

Pe:ًاشويج recte(كوكو:Pe(ميظعة:.Pe(0



6دضتعملاةفالخؤف

رفعجنياهللابقفوملادمحأيلانيلادمحأوهوسابعلاوبأهللابدضتعملاعيوبو

هيفيفوتيذلامويلايفُهةئيبلاتناكو.رارصالالاقدلوّمأهمأوهللاىلعلكوتملا

تنكسف.نيتئامونيعبصوعستةنسبجرنمتيقبةليلةرشعىدحالدمتعملا

ثعبوراعسالاتصخروفلاخملكملاسوبورحلاتعفتراونادلبلاتحلصونتفلا•

اهلمحوهيوراخاهايإُهجَّوزفهتنباُهنمبطخينولوطنبادمحأنيبأهيورامخىلإدضتملا

رومالاتماقتساواهنيبامحلصو.)راوجونالغوأًايظعالاماهعملمحوهيلا

قشمدبماقأفماشلاىلإرصمنمنولوطنيادـمحأنيبأهيوراخجرخو٠لاوحألاو

يفهوراخلتقو،هيفنكسوًارصقهروثرهنىلعنارريدتحتقشمدجراخة)انو

نيتنثاةنسؤ)ةدعقلاوذنمنيقييلايلثالثلادحألاةليلقشمدًبءانبيذلارصقلااذه١"

ؤلؤلوروباسورهظمهللاقهتصاخنممدخةتُسهلتقىلوتونيتئامونيئاكو

رصمىلإمهسوؤرتلعومدخلا4)يالؤهاولتقوأ.ميانغويلارشلاعيفشوفيطو

يفنفُدورصمىلإقشمدنمتوباتيفهوراـخلمحو،قشمدبمهنادبأتبلصو

هيوراخنيبأشيجهدعبىلوتو.هتوموهيورامخنمرصمبيصأبرطضاو،مطقملالبج

عمهرمأبرطضاو(488)رهشأةينامثماقفرصمىلإقشمدنمشيجعجرو١•

رشعنباوهوهيوراخنبأ)نورهوخاهعضومىلوتوثولتقهيلعاودّدشف،داّوقلا

نينامثوثالثةنسبجريفكلذونينس
يتئامو

 ن

ناكو.رصمرمأيفةدّلقيًاباتكيوراخنبا)نورهىلإدضتملابتكو

ينكتلاابأنبادمحمنبرفعجوبأهرمأىلعبلاغلاناكونينسرشعنبا)نوره

يذلاىراصنلاديعناكو.لوألاعيبرنم6)ايقبنيتليللسيمخلاةليلرصمبثدح٢"

حابرأتّبه.نيتئامونينوعبرأةثسيفءامسلاىلإحيسملااندّيسدوعصلُهنودّيعي

Co.:ّيراوجواناغوScribe(2:ىنو
r
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ةديدثةملاظتناكليللافصنيفوليللافصنىلاءاشعلاتقونمةديدشةبعص

ةظيغحابرأتجاهو.هينيعنيباهّيصاذاهعبصأىلارظنيدحانكيملىتحاًدج

مهلزانميفسانلاسوؤرىلعحرطتتناكوةريثكلزانمتحرطوىلوألانمبعصأ

ىلااذهلقيملفبهتلترانةدعءاملاناكرأةعبرأيفسانلاىريناكو.رمحأ)لمر

عمرانلابيهكاًدجو)ءارمحءاملاتراصوًاليلقحيرلاةرسكنامث،حصلابرق•

نمرحأىرياملكومهسابلوسانلاوراجشالاولابجلاوضرألاتناكو،ةدرابحير

فصنىلإةرفصىلإةرحلاتريغتمثنيتعاسةرمحلاتماقأف0.ءامسلاةرمحةّدش

فصنىلإ4)دغلاىلإهلكمويلاكلذءادوسءامسلاتراصوةرفصلاتبهذمث·راهنلا

حايرلاتجاهتقونم)فصنومويسمشلارهظتملو،داوسلاُلحينألبقراهنلا

رصمبًاضيأ(6)تثدحنيتئامونيئاكويناثةنسيفو.ءادوسلاةباحسلاتاحتانأىلإ١*

حبصلاىلاليللافصنيفةدعقلايذنمنولخ(483")عستلءاعبرألامويةحيبص

ةءولممءامسلاتناكواًديدشاًبارطضابهشلااهللاقييذلابكوكلا7)تبرطضا

ىلارظنيدحالًاّيهتينكيملوالامشوًابونجوًابرغوًاقرشو)تبث8)بهشبكاوك

ناعمسريص''دضتعملاةفالخنمةنسلوأيفو.بهشلابكاوكلاةرثكنمءامسلا

تاموةنسرشعىتنثاماقأةيكاطناىلعًاكريرطبقارزنيا١*

ةعفجَّوتينأدارأف.دلواهنمُهلنكيملوهتأرماتتافمورلاكلمناًلاّماف

to)تسطشناكنالجيورتلاكلزوجيسيل:ُهللاقو.ةينيطنطسقلاكريرطبسوالوقين

نوألُهللاق.11)حيدملالخدتنأكلزجيملتجّوَرتنافتونهكلاةالصكيلعو

كرطبلاُهلقلطيملف.يدعبكلملاثريدلويلنوكيلجوزتأنأتدرأًاغا:كلملا

ةيردنكسألاكريرطبليئاخيمىلاوةيموركريرطبىلاكلملانالبتكف12)جيوزتلأ٢٠٠
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ةيكاطناكريرطبقارزنيباناعمسىلاوسدقملاتيبكريرطبروصنمنباايلياىلاو

ًائكتملف.الءاـس،قلاةلآةدعاها٠٠ظنلهللاصخشلاكلت

مهنمدحاولاـّيهتيملف،المأجيورتلاُهلزوجيلهاورظنيلهيلاصوخشلامهلئسي

لسرلانمعمتجاف.هلبقنمالوسرمهنمدحاولكهَجوُهنأريغ.هيلاصوخشلا

نوالجترتفجيورتلاُهلاوبجواوكلملارمأيفاورظنفةـَّينيطنطسقلابةقاساةعاج

رّيصويسركلانمكريرطبلاسوالوقينىفنونيطنطسقُءاَّيف)ًدلوُهلدلووأكلملا•

ةّينيطنطسقلاىلعةا)كرطبسوميثناُهلدب

عستةنسرخآلاعيبررهشنمنيقبيلايلعستلدحألامويهللابدضتعملايفوتو

ُهلويفوتونيمويو(484)رهشأةعستونينسعبسهتفالختناكو.نيتئامونيناو

راصو0ناملسنبهللاديبعوهالومردبهرمأىلعبلاغلاناكو.ةنسنوعبراوعبس

ًالجرمسجلاوهجولانسحاليمجدضتعملاناكو.هللاديبعنيأمدقلاُةْباُهُناكم١.

لاومألاظفحي

ةَيهللابىفكملاةفالخؤف

هيفيفوتيذلامويلايفدادغبدضتعملادمحأنبدمحموباوهويفتكملاعيوبو.

دادغبىلاصخشينألئاسرلاوبتكلاهيلاؤ)تدفنف.ةقرلابيفتكملاناكودضتعملا

نأهللاديبعنيأمسقلاةنباتناكةنكجخيهمأمساواهبماقودادغبىلاصخشف1•

يفو.رومألاُهلتماقتساويلاردملانسحلانيبأسابعلابكتساو4)بهذنيأناملس

رشعةثالثرصملينغلبنيتئامونيعستةنسيهويفتكملاةفالخنمةيناثلاةنسلا

ىلعءاملا6)دادزيملفاوقستساودوهيلاوىراصنلاو3)نيملسملاجرخف.نيعبصاوًاعارذ

ىلعًاكريرطبايلياريصيفتكملاةفالخنمةثلاثلاةنسلايفو.ءاملافرصناوًءانلقام

ضرأنمةيقوسةنيدمتحتفو.تاموةنسنيرشعوينامثماقأ7)بتاكناكوةيكاطنا٢0

·نيتئامونيعستةنسبجريفرصمىلايبسلاباولخدورخألاعيبررهشيفمورلا
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"تسلدحالامويةيردنكسالاكريرطبليئاخيمتامهتفالخنمةيناثلاةنسلايفو

يقبوةنسنوثالثوعبرأ)كرطبُهونيتئامونيعستةنسناضمررهشنمنيقييلايل

ةفالخنمةسماخلاةنسلايفو.نينسعبرأكرطريغبةيردنكسألايسك"دعب

ةيردنكسالاىلع1)كرطببلح(484)لهأنمسدوطسرخاريصيفتكملا

نمّنولخعبسوناسيننمنولخعبرالريبكلاتبسلامويسدقملاتيبيفريصلا

تيبكريرطبروصنمنباةا)ايليا"رغصأرخالاىدامجنمةرشععستيفو.ةدومرب

دــينوأىضزال:ةيردنكسالالهألاق.ةيردنكسألاىلإصخشوسدقملا

رهشنمّنولخعبرالكلذوةيكرطبلاةالصهيلعاوداعافةكرطبلاةالصهيلع

رهشأةتسوةنسنيرشعوًاتسماقأنيتئامونيعستوعبرأةنسناضمر

ةفالخنمنينستسيفو.رصمطاطسفبليئاكيمةسينكبنفُدوتامر

ةيناثونينسعبرأماقأسدقملاتيبىلعا)كريرطبناجعدنأسجرجريصيفتكملا

تامورهشأ

ؤ)ـفخنياجنطقشمدبناكويطمرقلاليعامساةللاقُييجراخماشلابجرخو

ليعامسايدينمجغطمزهنافنولوطنيادمحأنباهيورامخلبقنم4)يئاعرفلا

.ريثكقلخجنطباحصأنملتقو.ةريثكتافقواهنيبتناكنأدعبيطمرقلا

هيفريبكشيجينورههيلاثعبف،ربخلابُهلعيهيورامخنيبأ5)نورهىلاجغطبتكف

ةَيةيرقيطمرقلانيبونورهكًاسعنيبةفقولاتناكو6)ةنوروطملاركذملجرلك

نيئاكوعستةنسبجريف7)ةّيكالابلفريعضولاوقشمدلامجنمكنك'هل

نموحتنيقيرفلانملتقويطمرقلالتقومهنيببرحلاتكبتشافنيتئامو

ىلاوقشمدىلإنورهشويجنميقبنمهجوتف،ناقرفلامزهناو8)فلانيرشع

.رصمىلإكلذكاوعجروصمحىلإيطمرقلاشويجنميقبنمهّجوتوةيربط

ناكو.يلابجلابفورعملاردبعمنوره(485)شويجضعبقشمدبفلختو

Lege(1:ًاكرطبveأًاكريرطبة)Pe.:ايليإربص
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ةجرخوعومجلاعمجوهيخا,1)كاسعنميقبنمعمجأمجانلاُهَللاقُيخايطمرقل

لتقواهنضاويطمرقلا)افدقرصمشويجنابيفتكملاعمساملف،صمحيحاونيف

مضوناملسنبدمحمثعبف..رصمذخابيفتكملاقثونييرصملالاجرديدانص

ددحمغلباملف،اهبماقافةقرلاىلإيفتكلاجرخوهريظعشيجوأودارقءالجاهيلا

لجرةئامعبسهباحصأنمذخاويطمرقلامجانلاشويجمزهصمحىلإناملسنبإ•

ةئامعبسلاعمناملسنبادمحمثعبفةيلادلاُهللاقيعضوميف)دجوفيطمرقلابرهو

دعبةبلصوةكذلاىلعُهقنعبرضفدادغبىلاىتكملاهبردحتف.ةقرلابىفتكملاىلا

ةبلصوةكدلاىلعُهتعبرضنممهف،6)باحصألجرةناعبسلالتقوبيلكتنأ

ىلاناملسنبدمحمعميفتكملاشويجتراسو·هـيلجروهيديعطقنممهنمو

دمحمراسو،ُهعميتلاشويجلاعم7)يلاحلاردبناملسنبدمحمىلإنمأتساف،قشمد١٠٠

ركاسعلادضقهيوراخنأنورهغلبًاسلف،رصمدصقيلنيطسلفىلإناملسنب

وافرحلاةيحاننمرصمضرأنمأةّيسابعلابفّرعُيعضومىلا8)جرخوةوحتشويجلاو

.هتبراحموناملسنيادمحمءاقللاجرلانمميظعقلخوهداَّوقعمكانهماقأف

اهعايضورصملامجىلإتلخدفسينتةيحاننمرحبلايفىفتكملابكارمتفطعو

ةيرقنايمد،هاريقفنورهدزتنمةعامججرخنيمورلانايمدبكارملاسيئرناكو١٠٠

نورهدّرق(485")لذاختواولتقاوكانهاوقتلافطاطسفلاىرقنمةهوتبفّرعت

ةيلُهلتقهيوراخنيلإنورهىلعنورهامعنولوطنبادمحمنيانايشبثوو

رمالاىلعبلغتو.نيتئامونيعستونيتنثاةنسرغصنمتلخةليلةرشعيناثلدحألا

نوبلطينيلسنبلادمحمىلانورهداّوقبتكف،ًاَماَيآنولوطنبدمحأنأنايش

عنامالبرصمىلإناميلسنبدمحملخدو.مهنمأوكلذىلامهباجافنامألاُهنم٢٠
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الف،نيتئاموفلأنيعستوأنيتنثاةنسرغصنم1)نيقنيمويلسيمخلامويعفادالا

ةبرلابفرعيعضومبلاتقللناملسنيادمحمؤ)مهفاصنأدعبهتوخاونايشكلذىأر

ىلإاريجافمكلاومأومهسفنأىلعنامالاهتوخاونايشبلطرصمةيدمبابدنع

باحصأنمهعمناكاملكبناميلسنبادمحمرمأف0نابيشعمجدّدبتوكلذ

نبادمحمماقودادغبىلإاوجرغ٠دادغبىلاصوخشلاببتكودئاقنمنوره

صخنُم.رانيدفلافلاوحتالمداقلاوباتكلانم4)ابجورهشاةتسرصمبناولس

لامعالانم4)ابجو.رهشأةتسهماقمدعبرصمبيرشوثلاىسيعفاخوقارعلاىلا

لاومالابهبلاطو،ةدّيقفناميلسنبادمحميفتكملاذخاو،رانيدفلافلاناطلسلا

يلعنبدمحمبفرعُينورهداَّوقنملجرماشلابجرخو،رصمنماهابجيتلا

ماقاوفيفلانمموقهيلامضناوماشلابناملسنبدمحمدنعفلختنم5)جيلخلا

ينارداملادـمحأنبانيسحلاوىسيععمجفيرشوثلاىسيعكلذغلبو،ةلمرلاةنيدمب

.هتلتاقلاجيلخلايلعنبادمحمىلإاوجرخورصمبيتلانكاسملاونونّيزيلببتكمل

ىلإاوجرخوطاطسفلاىلإدارقلاةعاجوافرصناوميظع(486)قلخيفُهنأاهغلبف

اهبّدتماوجيلخلايلعنبادمحممهتحيًالثلرانلابامهوقرحاونيرسجلااوعطقوةزيجلا

طاطسفلاةنيدمتيقبو.ديعصلاىلإمثةيردنكسالاىلإ7)تقودعبتقرأ6)ريسلا

و)ضعبمهضعبنوصرحيو8)ضعبمهضعبنوسرحيةّيعرلاودحاالوناطلسال

مايأةسمخ

نمتيقبةليلةرشععبرألسيمخلامويرصم1o)ىلعجيلخلانأدّمحملخدمث

يرقولاومالاهراجورهشاةيناثلاةماقأنيتئامونيعستونيتنثاةنسةدعقلا10)وذ

.Pc.om; inversionetamenadest(2ايقب:.Corr(1

Cor(3.:مهتفاصveأمهتفصScribe(4:ىج)Pe:جلثملانبا

-rmprecedentibus conممبساسmelius etiamlegereturريسملار:.Pe(6

cordetً:اتقودعبتقو;corr.:تقودعبًاتقو 7) Pc

Legendum:ضعبنم hic(ًاضعبو:Lege cum Pc(8

\



نيأدمحمهيلاجرخت.داّوقلاةعاجو"الومكتافعميفتكملاشويجتفاومث"رمأ

"دمحممزهنافءاًديدشالاتقاولتقوهباحصأعمطاطسفلاىلإعجروجيلخلانايلع

ىلاءايلوألانُمهعمنموكتافلخدو02)افتخاوطاطسفلاىلإعجرو)يلعنيا

يرشوثلاىسيعملعافؤ)يفتخمجيلخلادمحمهدنعناكيذلالجرلاءاجوطاطسفلا

ىلاةلمحونيتئامونيعستوثالثةنسبجريفكلذو.هيلعضبقوثعبف،هدنعُهنا•

هناعأنموهباتكوهداَّوقوهباسناوهباحصأعمقارعلا

ةنسةدعقلا4)وذنمتلخةليلةرشعثالثلدحألاموييفتكملاةافوتناكو

بلاغلاناكونيمويورهشأةعستونينستسهتفالختناكو0نيتئامونيعستوسمخ

ءالو..كتافوهريزونيسحلانيأسابعلاورفالربدملاوهيلع

46هللابردتقملاةفالخؤف10

ِهيف(486ألايفوتيذلامويلايفهللابدضتملادمحأنبرفعجهللابردتقملاعيوبو

نيعستوسمخةنسةدعقلاه)وذنمنولخةرشعثالثدحالامويوهويبتكملاةوخا

ةمدقو"رثآوهلاحىلعسابعلاهيخاريزورقاف.بعشاهللاقيدلومأُهُمأونيتئامو

برحلادادغبيفعقوف.ّرغملانباهللادبعاوسلجلاداوقلاضعبعمتجاف.هرمأىلع

نيعستوعستةنسرخالاعيبررهشيفكتقوريزولانيسحلانبسابعلالتقوًامايأ10

نيبأدمحمنأىلعردتقملارزوتساوديقورتعملاناهللادبعىلعضبقو.نيتئامو

."تارفلانأىسوم

بلغألانأشويجمزفهللاببستحملاهللادبعوبأُهللاقيلجربرغملابجرخو

نيبأميهربانبادمحمنأهللاةدايزُهنمبرهفبرغملاىلعبلغوهباحصألتقو

ةنسناضمررهشيفرصملخدف،رصمىلإراصوهتصاخوهمرحُهعمذخاوبلغالا٢0

هللادبعوبأذخاو.تامنأىلااهبماقفةلمرلاىلاجرخونيتئامونيعستوتس

Pe(1:جيلخلانيأ:Scribe(2:ىفتخاوؤ)Cor.:ًاَّيغتع

Pc.recte(4:يذ



هبابوُهسلجافهللاديبعُهللاقُييولعُهنأمعزًالجربرغملايفجرخيذلابستحملا

برغملاىلعهللاديبعبلغوهلتقفبستحملا1)هللاديبعيلاىعهللاديبعّدشف.هلاعدو

يذيفتارفلانباةا)دمحمنيبأىلعىلعردتقملاطخمونيتئامونيعستويناثةنسيف

نياىجينياز)هللادبعنيبأدمحمرزوتساوُهسحونيتئامونيعستوعستةنسةجحلا

معن:لاقو".ردصّلقدةجاحيفلئُساذإناُكهنأكلذو،هردص:قدببقليوناقاخ•

سدقملاتيبىلعهزكريرطبنوالرّيستردتقملاةفالخنمةثلاثلاةنسلايفو.ةماركو

ةريبكلاةيلكلاةيردنكسالابتقرتحاو.تاموةنسةرشععبس(487")ماقا

مويلحزمساىلعةكلملاةرطيوالكهتثبيذلالكيهلاوهوةيراسيقلاىعستتناكيتلا

ةئاثلاثةنسنمرخآلاعيبررهشيفو·ةئاثلثةنسلاوشنمنولخثلثلنينثألا

نممزهناوةقربذخافةريثكشويجعمةساُحهللاقيهداَّوقنملجربهللادبعهَجو١·

ُهتعقوفةيردنكسالاىلاةساحراسمث.ةقربباوناكنيذلاردتقملازكاسعهيدينيب

ىلإُهلشيجيثعبو.ةيردنكسالاذخاوةساحمهمزفةيردنكسالابردتقملازكاع

6)ديبعهيلاهجوفكلذب''ربخيهللاديبعىلإبتكو.اهذخاو5)يسنهبلاومويفلا

8)ّدمممظعشيجعم(نمحرلادبع:لوقيىرخأةخسنيفو)،مسقلا7)وبأهنباب

اسنيامساقلاردتقملايلاهجوفو)ةصاخلانيكترصمىلعيلاولاناكو.ةساحل١*

اودجنتساو:ه)ةنجلااوجرختُهَلاًددماوحومداخلاسنؤمودارقلانمةعامجو

هشويجعممهيلالبقفحالسلابلجرفلاةئاموحتةّيعرلانمجرختةّيعرلاب

نيسمخلاضرأبفرعيةريزجلانمعضوميفمهنيبةفقولاتناكوبرحلا11)ةرفاصف

1to:هللادبعوبأ recreturn Pe:ournamenuelque cadershababa(؛

ة)Pe.:دحإنبا"Pe"(3.:شآديبعنبا..

,Pe:ًاكريرطب recte(4

Pe(3:يتشهبلا:cor.:ءاسنهلا

Pc.recte(6:هللادبع.Corr(7.:يلا

(to:ةزيملاىلإ11)Scribe:اوفاصف٢• Lege
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ىلعةسبحباحصأعجرف.ةّيرلا)مهوعبتفةلاجرلاهباحصألتقوةساحمزهناف

ةيعرلانيبومهنيبلاعفءاسملاتقوكلذناكوة)اويقلنمّلكاولتقفةّيرلا

.فالآةرشعةسبحباحصأنملتقًوافلانيرشعوحتةيعرلانملتقليللا

مساقلاوبأعجروؤ)ةيعرلانادأاوعمجفليللايفهللاديبعباحصأعجرو

نيباهللاديبعنيبأدمحمنيلاىلعىلعردتقملاطخمو·برغملاىلإهشويجوهباحصاو•

ىدحاةنسمرحملانمنولاغلايلرشعلنينثالاموي(1879)ناقاخنباىحب

ةئاثلثوثالثةنسةجحلايذيفه)ُهفرصوحارجلانيبايلعرزوتساو0ةئاثلثو

ةفرصمث."هرزوتساوتارفلانبانيسحلانبادمحمنبايلعسبحلانمجرخو

سابعلانأدماحرزوتساو.ةئاثلثوعبرأةنسلوألايدامجيفُهسبحو

ةئاميفبرغملانمهللاديبعنيبأمساقلاوبأيفوةئاثلثوعبسةنسلايفو١"

ةريزجو5)يسنهلاومويفلاذخاورصملـهأعزفوةيردنكسألاذخفلجرفلا

شويجلاتلزنف.ميظعشيجعممداخلاسنؤمبهَجوفكلذردتقملاغلبف.نييرمشألا

ًاّيرشعنورشعوالومحنوناقاهيفةيرحبكرمةئامهللاديبعدنعنم6)افاومثةنجلا

لابردتملاهجوف.كلذبهملعيردتقملاىلاسنؤمبتكو.ديشر7)طئاحىلعاولزنف

مهرثكالتقورانلاباقرحاومهكارعرثكفلاغمهيقف8)يلاوحبكرمنيسمخيفمداخلا١•

:وتنمأتسملاةبعللاتلاقرصمىلاةناكتسملابثعبف،ريثكقلخمهنمنمأتساومقرغو

اوفرتعافأنييسلبارطألاونييقيرفألاونييلقسلانعلزتعيلف1o)يباتكمكنمناكنم

عضوميفمهولتقفمهيلعةيعرلا12)اوّدشفلجرةئامسمخءاهزاوناك11)نييماكلا

Cor(0.:مهتبفة)Car.:اوُقَل

Sensus:ناذالاعج,. obscurus videtur; forrelegendum(و

Cor(4.:ُهفرصوPe(5.:ىنهلا;corr.:ءانهلا

Mate.:رطئاح Pe(7يفاو:Seribe(6

Corr(8.:ًايبرحًاكرمو)Pe.:هثأتمل:lege:ةثأتملا

(o.:ًاًيباتك10)Cor.:نوّيباكآلرتعاف Cor



نيتنسةزئاجلايفهشويجعممداخلاسنؤمماقاو0ةجعاولتقحقادحاوعضوعسدقملاب

مويفلاىلإراصوةيردنكسالاهللاديبعنيلامسقلاوبألزنو.هركسعلوحقدنخو

نكيملوةيردنكسالاىلاهكارمبريصينأمداخلالامثىلإمداخلاسنؤمبتكف

ناولجرةئاثلثوحتالامسقلا)وأ(488)دونجنمةيردنكسالابفرعي

و)ىدافةيردنكسالاىلإهبكرمبلاؤ)افوف.ة)اًدحااهيفلقيالواهلهألمحي*

كرتف.ةتنعهلتبرضالادحامايأةثالثدعبةيردنكسالايفىقبيالاهيدانم

مهلكةيردنكسالانماوجرخومهباوبأاوقلغاوهوكلمياملكومهءانتمسانلا

وبأةزيجيفرتيتلاةريزجلاىلابكارملايفمهلمحيلاغناكو،ةعتىلإ5)نيجراخ

فايرالايفشطعلاوعوجلانممهنمتامريثكقلخمهنملينلايفقرغف06)ريق

.7)اًدحأهيفسيلًابارخدلبلايهو،ةأرماويبصولجرفلايتئامءاهزطاطسفلاو

نمعجراذأهـيلاىوأي8)عضوممسقلاوبأبيصيينكلاقكلذلعفاذإف

لتقوُهمزهفمويفلابوهوهيلاجرخوشويجلاعمجمداخلا9)سنؤمنأمث·مويفلا

هتصاخنمهللاديبعنيلامسقلاوبأبرهومهعمناكاملكومهلاومأذخأوهباحصأ

دعبمداخلاسنؤمماقاوةثالثونامثةنسةجحلايذيفكلذو0ناوريقلاىلإعجرو

ةيردنكسالايفًاّماف.ردبنبلالهرصمبفلخودادغبىلإجرخونيرهشكلذ١*

ترمجوبرهنكماـهلهأنميقبناكنماهيلاعجرف

سوالوقينرضحافهَجوتومينأفاًخاكلفاًديدشًاضرمضرفكلملانالاماف

كريرطبلاسميثنا10)احتوىسركلاىلإهّدروًءاضرتسافًءافنناكيذلاكريرطبلا

يفكلملانالةدعبماقو،تاينيتسريدلايفماقاف،هلةيعاطقإلا)ريدملاو

Pc.recte(1:يلإPc(2.:دحإ٢•

Pc.male(3:اذاتفPc(4.:برضCorr(6•:نوجراخ

Lege(6:ريقيلاPc.recte(7:دحا

Corr.eum.:ًاضومو)Lege:ًاثنؤم Pe(8
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نينسعبسمورلاىلعسردنسكألاهوخأهدعبكلمو،تامورهشأةّدعاهضرعةضرم

نيرشعوثالثنياوهونوالنيانيطنطسقمورلاىلعًءدعبكامو.(488")تامو

امسوكلملاريبدتةمأتناكو.(ةنسةرشعثالثنإ:لوقيىرخاةخسنيفو)،ةنس

ملفهنبالهتخاُهنمبطخيمورلاكلمنيطنطسقىلا1)رغربلاكلمهجوو0ةطسغوأ

ةريثكبورح)رغربلاكلمنيبومورلاكلمنيبعقوف.لأسامىلانيطنطسقة)ةيحي*

.ءاونافتينأفاخمهنيببورحلالاصتالاةينيطنطسقلاكريرطبسوالوقينرظناملف

ذخاوةكلمملاريبدتلنيطنطسقعمةّيصفسويتمدهللاقيهداَّوقنميئاقلذخف

ناروغطسرخاوسويتمدونيطنطسقراصو0نيطنطسقنماهجوزفسويتمدتنب

سويتمدجّوزو.ةكلمملانوريديةثالثلا4)اوناكومورلاكولمةثاثلاؤ)اوعديسويتم-

6)مهنيببورحلاتدهف5)رغربلاكلملاهتنبا1•

.ةنسلوألاعيبررهشيفُهلتقفسابعلانبادماحهريزوىلعردتقملاطخمو

ةرزوتسافتارفلانيبأدـمحأنيأيلعسبحلانمجرخو.ةئاثلثونيرشعوىدحا

.ةثلاثلاةّرملاهذهو.ةئاثلثوةرشعىدحاةنسرخألاعيبررهشنمنيقيعستل

ةسينكوسامزقرامةسينكةيكلمللنيتسينكاومدهفةمرلاب7)نيملسملااوراثوأ

ةنسرخألايدامجيفكلذو.8)ةيراسيقونالقسعةسينكاومدهو.سقرؤكرام١•

مدهاماونبينأمهرمأفردتقملاىلإكلذىراصنلاو)اعفرف.ةئاثلثوةرشعىدحا

ىّمستسيتبصمحجراخةيكلمللةسينكاومدهوسيتب7)نيملسملاراكوأ.مهل

املفسيتبيتلا.ةسينكلااونبىراصنلانأمث004897)بجريفروثوبةسينك

ناطلسلانأمث·رانلابهوقرحاوهونباماومدهفةيناث7)نيملسملاراثاهداقبرق

تارفلانبادمحمنيبايلعهريزوىلعردتقملاطخمو.ةسينكلااونبىتحىراصنلاناعأ٢0

رزوتساو·ةئاثلثوةرشعيتنثاةنسلوألاعيبررهشيفنسحُمهنبألتقوُهلتقو

Pe(1.:رغربلا.ةا)Cor.:ُهَبيمل.

َو)Cor.:نوعّدَيآCor(4.:ناكو.%)Pe.:رغربلا

Cor(6.:تأدبفCor(7.:نوملسملاراثو

Mate.:ةيرايفو)Cor.euraPe.:عرف-٢• Pe(8



يفا)نيملسملااوراثو.ةئاثلثوةرشععبرأةنسرخألايدامجرهشيفهللادبعردتقملا

قنأةنسحةريبكةميظعةسينكتناكوةيكيلوثاكلاةف)ميرّكرمةسينكاومدهفقشمد

.روتسويلحنمكلذريغوةينبانماهيفناكامبهنورانيدفلا3)يتئاماهيف

سئانك)اوتعشو.ةسينكلابناجناكيذلاءاسنلاريدةضفاخوتارايد4)تبهنو

ىتنثاةنسبجرفصنيفكلذو.ةيروطسنلاةسيكاومدهوةّيكلملا6)ريثك•

صينأهللادبع)ريروبأهيلإبتكفةكميفىسيعنبيلعناكو،ةئاثوةرشع

نابهرلاذخأفبجررهشُلهتسمرصمىسيعنبأيلعلخدف.اهلاوحأفشكيرصمىلا

عيمجنمونيكاسملاوءافعضلاونابهرلاعيمجنمةيزجلامهنمبلطوةفقاسألاو

·انيمريديفنيذلانابهرلاوةفقاسألانموديعصلاضرألفسأب8)يذلاتارايدلا

مهنمذخؤيو)المهلبتكف،ردتقملاىلاثاغتساوقارعلاىلإسانلانابهرلانمجرخت١٠

نأهللادبعةرازولانعفرصو،ًايدقهيلعتناكامىلعمهرومأيرجتنأوةزج

ةنسبيصخلادمحانيباهللادبعنيبأدمحأ10)سابعلاوبأرزوتساوناقاخنبادمحم

يسركلاىلعُهلوةّينيطنطسقلاكريرطبسوالوقينتامو.ةئاثلثوةرشعثلث

نينسثالثماقأًاّيصخناكوسونافتسادعبرّيصو.(489)ةنسنوثالثوثاث

تامو

12)ةبتفُهلوعطاسعاعُشهَل(11)ًاميظعًاككأرصمضرأيفرهظو

ىلالامشلاةهجنمذخاةرمحلاديدشمرجلاريكلئاهباهشو0ُهعبتيرارشو

نيحمرنم13)بيرقُهضرعوًاحمرنيثالثنم13)بيرقُهلوطنوكيقرشملاوحن

ثالثةنسرخالاعيبرسماخءاعبرألامويسمشلابورغيفكلذناكو.ةّيحلاك

ًافظأمثتاعاسثالثماقاةثالثوةرشع٢٠

Male.:ميرمرام Pc(2نوملاسملاراثو:.Cor(1

Cor(3.:اتئامPe(4.:بضنا)Corr.:اوثدشو

Corr.cum.:ريزولا Pc(7ةريثكط:.Recte Pc(6

Cor(11.:ميظعبكوكPe(12.:ةيتق:cor.:ةبقنCor(19.:ًابيرق٢ه
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نباىسيعنبيلعرزوتساوبيصخلانأسابعلاوباةرازولانعفرصو

رخآلاعيبرفصنسيمخلاموييلعنبادمحمنأيلعوبأرزوتساو1)هفرصأمثحارجلا

وبأمهنماولتقيلردتقملاىلعؤ)مالسالاةنيدمبدَّوقلاةا)اوراثو.ةئاثلثوةرشعتسةثس

تبسلامويةفالخلانمُهسفنعلختلتقلانأردتقملافاخف.4)اهريغوكوزاوءاجيهلا

دمحمردتقملااخاهعضوميفاوسلجوةثالثوةرشععبسةنسمارحلانمفصنل•

ةلاجرلاعمتجانينثالامويناكًاللف.دحالامويوتبسلامويسلجفدمحأنأ

ردتقملاةفالخلاىلإاوّدروءاـجيملا7)وباو6)قودناولتقفةيفاصملاب6)نيفورعملا

دارجلانمرصمبعقوو.ًاَمّركُمهرادىلإو)هوفرصاودمحأنيأدمخم8)اولعجو

ملوهترثكنمضرألاىلععقتنأسمشلاعاعشعمىتحهترثكفصويالام

هكاوفلاعيمجومهبوكدارجلالكفطقاذهلثمدارجلانمرصملها1o)ىرت1.

ةنسلوألاعيبررهشيفكلذو.موركلاونيتاسبلاتبرخىتحطارقألاولخنلاو

(ةنسةرشععبس:لوقيىرخأةخسنيفو)0ةثالثونيرشعوعبس

فرعيونسحلانيانايلسُهللاقونيرحبلاوةماهلابيجراخ(490)جرخو

جرخو.ةميظعةلتقماهبلتقواهبرخاواهحتفةرصبلاىلا11)افوو0يلالجلاديعسيلاب

الاومأاهنملمحو12)ريثكيساهنمىسواهلهألتقواهحتفةفوكلاىلايداهنم1•

نيبوُهنيناكوفوقرعُلتبفرعيعضوميفدادغبنًمابيرقلتقفراسمثةريثك

ةنسيفكلذو،ةفوكلاىلإعجرفديريامُهُلأَّيهتيملفةريثكبورحردتقملاركسع"

لهأعنتماو.اهروغوةكمقيرطيفاهرمطوءاملارايبأمدراوةئاثلثوةرشعثلث

املفنوجحيماشلاورصملهأ13)اوناكو.ةنمًاعزفجحلانمناسارخلهأودادغب٢.

؛)Cor.:هفرصهutpoliusفرصلاةزاCorr.:راث

Recte.:اهريغو Pc(4مالسلا:.Cor(3

Melius.:اوعلخوو)Corr:"هوفرصو Pe(8

Cor.cum.:اريثكطًايبسTه Pc(12ىفاوو:scribe;.افاوو:.Pc(11



يذنمنولخعبسلءاثلثلامويجحلايفسانلاوةثالثوةرشععبسةنسيفناك

لخادوتيبلالوحسانلانملتقواهلخدفةكمىلإهركاسعبيلانجلا)افاوةجحلا

ه)تلثموىلتقمزمزرئبًاتماىتحهتثكىصحتالامقاوسألاومارحلادجسملا

تتلفاوسانلانمبرهنمو.4)التقؤ)ىراحم

اوكروةدجىلإبرهنمسانلانمو.ُهلاماوذخاوبارعألا)ةولتقلتقلانم•

املك6)اوذخاو.هترثكىصحتالامعاتملاولاومألانميلانجلا6)اوذخاورحبلا

ةـضفحئافصتيبلابابىلعناكو.ةضفلاوبهذلانممارحلاتيبلالخادناك

ومظنيسانلا.7)اوناكودوسارجحجراخنمتيبلانكريفناكو.اهذخاواهملق

ىلإعجْرمُتعااهبهيةكمبمايأةعبسماقاوذخاوةعلقُهنولّبقو8ِ)هِباوكابتيو

جحلالطعوهدلب١•

نمتلخةليلةرشعثالثتبسلامويو)ةيكاطنأكريرطبلاًاليأ(490)يفوتو

.ةنسنيرشعوينامثيسركلاىلعماقاوةثالثوةرشععبسةنسرخآلايدامج

نمتيقبةليلرشعىدحالءاثلثلامويةقمنيايلعنبادمحمةرازولانعفرصو

ةـيلةرشعثالثلسيمخلامويدلخمنيأنسحلانأناميلسرزوتساو0لوألايدامج

نمنيقناثلةرازولانعفرصو.ةئاثلثوةرشعيناثةنسلوألاىدامجنمتيقب١٠

موي10)ينادكلادمحمنيبأهللاديبعرزوتساو·ةئامثالثوةرشععبسةنسبجر

رزوتساو.اهنعفرصوةئامثلثوةرشععستةنسبجرنمنيقبتسلتبسلا

نيقبثالـثلتبسلامويبهونباناميلسنيدلاديعنأمسقلانأنسحلا

فرصوةلودلايلوناةلودلاديعبقلوةئاثلثوةرشععستةنسلاوشنم

ثلثلدحالامويةنارزيخنيبأتارفلانيبارفعجنيالضفلاوبأرزوتساو.ةرازولا11)هنع٢٠

Seribe(1:يفاوة)Pe.:تلتاو;qribe:تألتماو

Scribe:cum.:ىراحصلاوScribe(4:ىلتقCorr(8,:تلق Pc(3

Recte.:ذخاو.Cor(7.:ناكو Pc(6

(ru.:نع Cor1.:يناًدكآo) Pe



تناكهمأنالهمأىلإبسنوةئامثالثونيرشعةنسرخالاعيبررهشنمنيقب

ةنارزيخىّمست

نيطنطسقىفو1)سرينمدبهرتو1)سويثمدنبادوفوطسرخاتافمورلاامأو

ثالثىسركلايفهلناكوةينيطنطسقلاكرطبسفاتساتامو،كلملارتفديهدحو

كريرطبةالدرطسرخاتامو،ةّينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسونيفنارطأفصنونيتنس*

نيرشعةنسةدعقلاَو)وذنمتيقبةليلةرشعىدحالءاعبرألامويةيردنكسألا

تس-ةنسسونيتيكويدىنسنميناثلانيرشتنمنورشعوسمخوهوةئامثالثو

تسيسركلايفُهَل(4949)نكررصمطاطسفنفُدوةنسنيعبرأوعستوةئام

مداخلاسنؤمعمداّرقلاراثو،ليئاكيمةسينكيفنفُدورهشأةتسوةنسنيرشعو

ىلعهسأراولحوهولتقفمهلتاقلمهيلاجرختهيلعاولغشفردتقملاىلعمالسلاةنيدمب1·

نيرشعةتسلاوشنم4)نيقبنيتليللءاعبرألامويكلذو·ةنيدملاهباوفاطوحمر

.3)مويرشعةسمخورهشأرشعدحاوةنسنيرشعوًاعبرأهتفالختناكو،ةئامثلثو

تارفلانبارفعجنبالضفلاهريزوناكو

1)سويثمدرّيصونينسثالثىسركلايفُهلناكوةّينيطنطسقلاكريرطبتامو

نيتنثانا8)ثدحناكَو)كرطبًاّيصخناكو6)ةـطقفربُهلاقُيُهَلاَنَبآ١٠

ةنسنيرشعو

&رهاقلاةفالخؤف

لاوشنمتيقبةليللسيمخلامويدضتعملادمحأنبدمحمهللابرهاقلاعيوبو

ةلقمنيلاىلعنيلادمحمرزوتساوةئامثالثونيرشعةنس

طاطسفلهأنمبلطتملاقيرطبنيلاديعسرّيصهتفالخنمةنسلّوأيفو..

ثلثسيمخلامويكلذوسويشيتفأابنايتسوةيردنكسألاىلعًاكريرطبرصم

.Supra(pسويتسودPc(2,:الودوطسرخا Ar)inutroque Codice vocatur(1

Melius.:اتيقب)Corr.:ًاموي...اًرهش Pe(4يذ:.Corr(3

Pc.recte(6:هطقفوثCorr(7.:ًاكّرطبCorr(8.:ًاثدح



عبتوةئاسةنسسوناتيكريدينسنمطابشاوهوريشملانمتلخةياةرشع

ةيرقةئامثالثونيرشعوىدحاةنسرفصرهشنمنولخديلايلنأشللنيعبرالاو

48يضارلاةفالخزه

ىداجسداسءاعبرألامويردتقملانيادمحمسابعلاوبأوهويضارألاعيزوتب

ةتسلوأيفو.ةلقمنبادمحمرزوتسوةئامثالثونيرشعونيتنثاةنسلوألا•

دادغبيفناكيذلابتاكلانافتساوهوسويسودواتابناريصاهتفالخنم(494")

نيرشعوثالثةنسناضمريفماشلاةكاطناىلعًاكريرطبمداخلا1)سنويعم

ه)يبكاوكلاةنسلاهذهنمةدعقلايذثلاثةميظعةلزلزرصميفناكو0ةئاغالثو

ىلإ4)ةماعلادئاقلانمةعاجوؤ)جبطنبادمحمبرهوءاًديدشاًبارطضابهشلا

.ديشرجيلخىلااهبناكنمبرهوةيردنكسألاىلإاوداعوًاعومجاوعمجوةقرب"

.رسأتساومهنملتقومهمزهفاًركسعِهيخارفظلايلاعمؤ)جبطنأ5)دفناف

يضارلاطخو.ةيردنكسالاىلإسانلا6)اوعجارتوةئامثالثوعبرأةنسيفكلذو

نيرشعوعبرأةنسىسيعنبانمحرلادبعرزوتساوريزولايلعنبادمحمىلع

باوبأاوقرحاونيناعشلامويسدقملاتيبةسيثكب7)نيملسملااوراتوأ،ةئامثالثو

ناكو.ةئامثالثونيرشعوسمخةنسناوطسألافصنوةيلبقلانيطنطسقةسينك"*

قارتحالاناكو.سوروفوطسيرخُهمساوناتنباونائبأُهلنالقسعلهأنمكريرطبلا

ىلعيضارلاطخوةمايقلاعمنويناريالااوتتوهتّيكريرطبمالآنمحصفلوأيف

نيرشعوسمخةنسيفرفعجنبالضفلارزوتساوةزغفىسيغنأنمحرلادبع

يفو.ةئامثلثونيرشعوتسةنسيفةيضرمةنده8)مورلانيبعقوو.ةئامثلثو

!)Pe.:ينومة)Pe.:بكاوكآتبرطضاوو)Pe.:جنط٢٠

Pc(4.:ةماعلاوCorr(3).:انقفتاف

Cor(6::عجارتو.Cor(7.:نوملسملاراثو

Pc.add(8.نيملسملاو



ةكراطبىلإالوسرةـّينيطنطسقلاةنيدمكريرطبسكليفواث1)دفنأةنسلاهذه

دقكلذنالمهتاسَّدقيفومهتاولصيفهمساركذمهلأسيةيكاطناوةيردنكسالا

كلذىلإ"وباجافةّيمأينبدهعذنمعطقناناك

(492)نياوهوببطتملاقيرطبنيلاديعسباتكنمهيلاانيهتنااماذه

ةنسيفةيردنكسالاةنيدمىلعًاكريرطبراصيذلابهذملايكلملاسويشيتفأ

.ةّيّرقةنسنوتسرمعلانمهلناكوةّيمالسالاةرجهللةئامثالثونيرشعوىدحا

اذهنمكباسحذخفنينسلانمةلاكوباتكلااذهخيراتنمزةفرعمتمتناف

رهشنمموينماثوهو2)كريرطبقيرطبنباديعسهيفراصمويلانمينعأخيراتلا

ريخىلإةيفاعلاهللانسحأ.ةّيمالسالاةرجهللنيرشعوىدحاوةئامثةنسرفص

و)باهولاكلملاىلاعتهللانوعبباتكلالكأ

(t.:ذقناو Corr

Corr(2.:ًاكـريرطب

Pc.habet:دشردصملا modo(3



خيرأت

قيرطبنبديعسخيراتلًاّبتُهَنص





ًاّيتتيكطالاديعسنبىحبةفّنصيذلاباتكأ(839"

.قيرطبنيبأديعسخيراتل

رابخالانميدنعحصو"يلاىهتنااملجزكذأنأباتكلااذهيفيدصق

"اننامزىلاقيرطبنيديعس)اهيلاىهتناىتلاةّدملاذنمةنئاكلاثداوحلاوةفلاسلا

هسرحيهللاوهظوهعمجىلعينضّرحوهفينصتوهفيلُأينلأسنمقحهليضقأًايخوتاذه•

ةسماخلاةنسلاىلاهخيراتيفىهتناقيرطبنيبديعسنأكلذوهفوختيامهيقيو

نامنةنسيفتاموأةرجهلاةثاغالثونيرشعوتسةنسيهوينضارلاةفالخنم

هعضوميفاهيفتاميتلاةنسلانمرهشلاومويلاخيراتزكذاسوةثاغالثونيرشعو

اهدصقيتلاجهانملاهيفدصقاقؤ)هبتريذلاوختلاىلعكلذىرأنأواذهيلاتكنم

لككلُممُيةَّدمومهناسلىلعتفقونيذلاكولملاوءافخلاعيجءاسأفيضق١٠

ثداوحلاومهريسومهرابخأنميلإىهتناًالالتحاكلذىلافيضاومهنمدحاو

كلساوراصتخالايفزاجيالاوحرشلايفةلاطالااهيفبنجتومهسالايفتناكيتلا

رثكآدهعلاةبيرقلارابخألاةفرعمىلاسوفنلانافنيفرطلانيبةطسوتملاقيرطلا

ةكظاووشدقملاتيبوةيردنكسالاةكراطبءامساهيفزكذاوكرشتمظعاوًالطب

اًدرفمًاءزَجنوكَيوهـخيراتيفلقفاموحتمهيساركيفمهرامعاوةينيطنطسقلاو١٩*

Hujusmodi numericrassiorespaginas codicis parisiensis 291, littertaدهب

Bl notafi, designant.

.Pottin C(ءاضقلوC(خيراتة.Coad(ه

•CJerusalemultimo loco(3اضيإ.ًCadd(4



نأكلذوقيقحتلاىلعمهؤامسليللصحيملفةيمورةكراطبًاماو1)باتكىلإًافاضم

كريرطبلاسوياغىلإنييراوحلاسأرسرطبنمءالولاىلعمهكذقرطبنيديعس

نيطنطسقكلمنمزيفةينيطنطسقلايفسداسلاعمجملاةسائرنمزيفناكيذلا

نمزكذيملفنايفسينأنبةيواعمنبديزيةفالخمايألايفمورلاكلمسطسقنأ

ءامساانلعقيملولاقهباتكنميناثلافصنلايفكلذركذدقوهدعبراصه

تقولاكلذنممهرابخانمءيشالواهكريرطبسويباغتامذنمةيمورةكراطب

عايجأذنمنختبذلايفركذياذهسويباغلزيملفباتكلااذهتعضونأىلإ

زكذواهرادقمفرعيتسيلةيوطةدمبقيرطبنبديعسةافودعبىلإسداسلاعمجملا

ةعبسىلإنخكذلايفاًركذمةبسالزيملفسطكيدانبىديكريرطبمساهدعب

الأةّدعةكراطباذهسطكيدانبدعبريصناكدقوةرجهللةثالثونيعستوفين10

سطكابمساىلعاورصتقاوركذالومساماشلاورصمدالبيفمهتمدحالعفريمل

ُهمسااوعفروانحويىّمسيًاكريرطباهيلعاوُرَبصاذهاننامزيفو(88)يفوتملا

يفرذعلاومهئامسأنيودتنمعناملاببسلاوهاذهفسطكيدانبمسااوطقساو

.....مهكذنعبارضالا

نكأملغراوتكلذدعبةريلاعقووهفيلأتيننكنملباتكلااذهتفلاتنكو.1•

.مًثايناثًافيلأتةتفلاوهمظنتلدوهعجبُهتَيَفِهلعيفيفورشدنعاهيلعتفقو

ًاحفصتؤ)تحفصتةرجهللةئامعبراوسمخةنسيفةكاطناةنيدمىلإيلاقتنادعبًاضيأ

هضعبتيغوهيلاةثضاِوهِبُهتقحلااماهنمتجرخفرخاغراوتيللَّصغوًايناث

اذهلدجواذأامككلذىلعهيبنتلاتيحاوأةخسنلاهذهىلعرمألاتررقو

خيراتحلصأنأًاضيأتمزعتنكف4)هيفببسلافرعةفلتخمرخاخسنباتكلا٢٠

فرحتامُهـثمريغو)ةقلغاوأًءاوطامرابخألانمهيفقحلاوقيرطبنيبديعس

6ّرطضيولوطيكلذنأتيأرفهتقيقحريغىلعةدرافهتحصىلعفقيملواهنمهيلع

Deestinهلفغاو." B. .%) C(4

B(6رهظيو...:.........٢•



نبديعسخيراتةياهنيههذهو1ُهتلمهافهيفامعيمجرّيغتيوباتكلامظعىلا

انهاهتبثماناو1)ةرجهللةئاملثونيرشعوتسةنسيضارلاةفالخىلاقيرطب

بغرتوةرركوّماوهخسنعيمجنمحصأيهيتلاةخسنلانمريخألالصفلا

دشرملاوهوهيلعتمزعوهيلاتدصقدقايفقيفوتلاُهنمًابلاطهللابًانيعتسمةنتفلا

:0""همركوهلضفيكلذله

نيملسملاومورلانيبناكةثالثونيرشعوتسةنسيفوقيرطبنبديعسلاق

كريرطبؤ)سطكيفوثهجوةنسلاهذهيفوريثكقلخءادفمئهبناكةنده

ىلاوةيردنكسالاكريرطبسويشيتفأانأىلإبتُكهعموهلبقنملوسربةينيطنطسقلا

سدقملاتيبكريرطب4)سلدوطصيرخأاًبئاىلاوةيكاطناكريرطبسويسودواتابنأ

نكااذهولأسامىلإةباجافمهتاسَّدقومهتاولصيفهمسااوركذينأممأي١٠

كريرطبلاقيرطبنبديعسريسامرخآاذهوةّيمأينبةفالختقونمعطقنادق

دقوأردتقملانبدمحمسابعلايلايضارلاةفالخماق)ِهلصألاةخسنيفدجوو

ُهَلبطخينأرماوهتلودريدتهيلاضّوفوءارمألاةرماقيارنبدمحمليضارلا

نيبدمحأبتكتساورومألاىلع6)قيارناىلوتساوهتكلمميفيتلاربانملارئاسىلع

ءارزولارمأتقولاكلذذنملطيوهيفنورظنيءارزولاناكايفرظويفوكلايلع١٠٠

رئاسكلذكوةرازولامساريغُهلناكالوءايشالانمءيشيفرظريزولانكيملف

لاومأتراصوةياغلاهذهيلاوقبارنأدعبسابعلاينبءافلخلةرامألادلقتنم

تاقفنلانوقلطيونوريامنوقفنيواهيفنورمأيفءارمألانئازخىلالمحتيحاونلا

يكرتمالفلزاوهألا6)قيارنبدمحميلوولاومالاتويبتلطعونوديريامناطلسلا

نياةبراحملدادغبىلاراسفهشيجرفوتوهلامرثكوهلاحمظنف7)مكجيأىّمسي٢٠

ةمركأودادغبىلامكحبلخدوقبارنأمزهنافيلادبفرعيعضوبايقتلاوقبار

ربديدازريشنبىيحينبدمحمبتكتساوءارألاريمأُهلعجوهيلععلخويضارالا

Deestin..":ه)Btantumهباتكؤ)-Bىطفوات C(1

modo,قئادB modo(6.اهفنصيذلاليصالاC(3الوذوطسرخاC(4،:



(88)ريزورفعجنبلضفلاتاموةرازوبةيستريغنمءارزولاماقمماقلاوحالا

هيلعًاقوؤازلامساناكيديربلادمحمنبدمحأيضارلارزوتساوةمالابيضارلا

قيرطبّيبديعسرصبلتعاو)هناكَدازريشناومكحبلاوحالاريبدتبْمقلاو

اهلاشدخبطلاةعانضبة)ًارهتمأناكوةردنكسالاكريرطبسويشيتفأوهو

ةتسونينسعبسةسائرلايفُهلوةئاغالثونيرشعونامثةنسبجرخلسنينثالا

ةعامجنأكلذوهبعشنيبوُهنيلصتمّرشوميظعقاقشناهمايأيفناكوؤ)رهشا

ذأسينتىلعناكفهثسائرلنيهراكاوناكمهخويشورصمطاطسفءابطأنم

هـيلعبثوفُهلًاهراكًاضيأناكيليخنلانيبفرعيوليئاخيمىسيفقساكاذ

يفهمساعطُقهنممهشحلاورصمبمهتمناكنمرئاسرفنتساوةّيكلملانمةعامج10

احيلبنبابفرعُيفقساامرغلابًاضيأناكوامرفلاوسيثتاهنميساكوسئانكةّدع

سيتفقسايلختلاناليئاخيمدضاعمةرثأمالوةدومحمريغقرطىلعوريبش

امهًامجاعجريناوامهحالصتسايفكريرطبلادهجلسويشيتفأكريرطبلاةمواقمىلع

ُهنمليطربذخااذهامرغلافقساناكوكلذاقفتيملفهتعزانموهتمواقمنمهيلع

ةنسرفصيفسيئتفقسأليئاخيمتاموةسائرلانُعهتلازأسيئتفقساضرغو١•

كريرطبلاىكتةبلجيلةسينكيفاهبربقوسينتىلإلصوةثالثونيرشعونينثا

اوبّرختوسينتلهأكلذكونيمسقرصملهأمسقناوسينتنمنكمتوهرمأ

لكناكو،هيلعمهتمبزحوكريرطبلاعمنييناملعلاوةنهكلانمبزحراصفنيبزح

نأنمًاضوعسيكتىلعكريرطبلاحبصأمثةدرفمةسينكيفيلصيمهنمقيرف

هتوخاوهونبهيلاعمتجاويقشلانيبفرعيوسليفواثىّمسياهلهأنمًاقسايليخنلا٢0

ًالجارمهلزاثمدصقيلعجواًرفالناكنمحالصتسادصقودلبلالهأنمةعاجو

نيبزحلانمبزحلكلماقوًائيشكلذينغيملفمهفطالومهلهحانجضفخو

.lineera desuntin C(دلقو-هبئاكدازريس...)(1
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تشتواهلعببطاختةأرملاالوهنباملكيالبألاناكىّنحءاوهةرصنيفضرغ

حباذملاىلعرسكتولكيهىلالكيهنملقتنتنيبارقلاتراصومهنيبتامورحلا

لهأنمهنعنيرفانلانمةعامججرخوناطلسلابرخألاىلعمهنمقيرفلكنيعتسيو

ناكوهيلعنيعفارهبنيعاسرصمبجغطنبدمحمديشخألاىلاىراصنلانمسيئت

هجرفهيلعينأِوهبيسملاكلهيواهلوبقوتاياعسلاعامسىلإًاريثكيغصيًاملاظًالجر•

هولزنافةلاجرلانمةعاجهيلامضولوحألانأبفرعيونيسحلايلابىنكُياًدئاقمهعم

عنمواهمتخفاهبلزنفقسالايتلاةعماجلاةملالهأةسينكيفوةلبجيلاةسينكب

كريرطبلا(84)سويشيتفأىلعوسينتفقسأسليفوأىلعضبقواهيفتاولصلا

خويشومالسالاخياشمنمةعامجرشحاوامهبلكوسيتبرنثمويًاعيمجانكف

نعاهتروتسواهتغايصعيمجواهنالآرئاسجرحلاوةسينكلانئازخحتفوىراصنلا١·

يأ)نوقطسرقلأيفازواهتثكلاهتضفواهبهذنأىتحةرفوتمةريثكتناكاهرخآ

دئاقلاابعوةف)اهنماوأرواودهاشامةثكنمممألانمرضحنمبّجعتمظعونابقلا

دجواهبلاطمديشخالاىلإبتكوصاقأيفذوخألاعيمجرصمسمرضحيذلا

ىلعًاعثحبلاوءاصقتسالاوهيلاعيمجلالمحُيهلنذأفرصمىلاهلمحيهنذأتسيو

ةسينكلليقبامجارخابامهبلاطوًاعيمجفقسألاوكرطبلارشحفيفخدقنوكينأ١٩*

برضوكلذبامهنمعنقيملفءينشاهلىقبُهنأفرعيالامهنأًءالعافتالآلانم

رثكونيرضاحلاسانلالكًفاضيأبرضيلكريرطبلامدقوةردرشعةينامثسايفوت

فقسألادصقورصمىلاهرسابةسينكلاعاتمعيمجلمحوبرضلانعينفمهجحي

جرخامدعبدـيشخالاعممهلاحطسوتيفمهلأسوىراصنلاباتكلانمةعامجو

فقسألاوكريرطبلارسااوطسوتوكلذيفاوعسفرصمىلإًاعمكريرطبلاوفقسألا٢·

هديعضووسديفراتفتسالاردحتوذوخأملاداعاورانيدفالاةسخُيهَلاوفينأىلع

فالاةسمخبةريثًكافولايواسيامُهنمعبفسئانكلليذلافوقولاوراقعلاعيبيف

ىلإرطضاواهيلانيعلاتدتماوفقسألاوكريرطبلايفدحاولكعمطوراـنيد

"مُثهَلردقالامالالحرلاوفقولانمقبيملفةاضراذدحالكشءافكتسا

Cor(1.نوطسرقلا:B+(2اثم."-"
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اهنيطاساواهدمحماقوسليفوأتفقسألااهفدهسينتيفىتلاانيموبأةسينكتملتسا

ءيشاهفاقوأوةسينكلاتالالانماهتراعدحالعاوًالجاعواهكسيفدازو

الثمرانيدةئاميواسيامعيبيناُكهنأفرعوديشخألاىلإكلذىهتنافريثك

َمَّدقتويهنلانأبفرعيباتكلانُمهلًابحاصسينتىلاريصفاًرانيدنيسمخب

نمفصنلاذخأسئانكلافاقوأنييرتشمىلعرهظتسيناواهنميقبامعيبهيلا•

ساثلانمذخافاًرانيدنيسمخناطلسللُهنمضبقرانيدةئامبًائيشعاتبأناكنممنمثلا

.ىراصنلادهاشًالوةرداصملاومرغلانمًافوخمهلزانمنمةعامجبرهوًاعساوالام

اوعجرومهتملكتقفتأوًاضعبمهضعبلدعسينتفقوبعقاولاكالملاولاحلاقافت

فقسألانمةشحوتسملزتملسيئتلهأرثكأسوقناالاةدحاوةسينكىلا

ميرمةسينكفرعتاهبةريبكةسينكىلعنالقسعبنيملسملاراثويقشلانيبسليفواث1·

اهمدهيفدوهيلانيملسملادضاعوتقرحاواهيفامعيمجاوبهنواهومدهفارضخلا

اهنوقرحيىتحفوقسلاىلعأىلإركَبْلاِبُهَنوُرحيوبطحلايفرانلانولعشيدوهيلاناكو

اهّدريف(84)السوتممالسلاةنيدمىلإاهفقسأجرخواهدمجعقواهصاصرلحيولب

نوملسملاقفاوتواهتلاحىلعتيقبوةسينكلاتبرخوىعسكلذيفُهلحجنيملف

تامنأىلإةلمرلابمقافاذهبثكميالنأنالقسعلهأنم١•

هجوتمثاهكلفصمحىلإراسًامزهنمقارعلانمجرًخاملقبارنبدمحماماو.

نبدمحمديشخألاهيلاجرخترصمشيرعىلاغلبواهكلموةمرلاىلاوقشمدىلا

عمجلاونئمطاوديشخألاباحصألغتشاوديشخألامزهنافُهراحورصمنمجنط

شيرعلابمهوقشمدىلاراسوقيارنبدصقوهئالغوهباحصأهتميزهدعبديشخالا

بهأتوًازنمقشمدىلإداسوًالجرنيعبسيفقيارنعتلفاومهزهومهبعقوف٢٠

ةعامجيفجنطسبنسحلارصنلاابأءاخاهَجووهئاقللقشمدىلإريسمللديشخألا

قيدنأبكلذلصتأوهتمدقمىلعاونوكيلنوجللاىلإءايلوألاودرقلاونادلكلانم

مهونوجللايفرصنلاوبأةّلزوريسملايفّدجوناملغلانمةعاجيفمهيلاعرساف

يلاباحصأمزهناوكانهةميظعةقومهنيبعقوقبارنيامهسبكفنوملعيال

قبارنبدمحمهذخأفبرحلايفرصنلاوبألتقوهدلاّوقهوجورساوجنطنيارصنلا٢•



محارمحتفلاابأُهعمذفناوديشخالاهيخاىلاتوباتيفُهلمحوُهطَّتحوُهَنكَوُهلسغو

ُهناوهلتقرثؤيملهنأركذيوىرجاممرذتيوهيخابهيزيهيلاًاباتكهعمبتكوهنبا

ليمجلاباذههلعفديشخالايقلتفكلذبحانأِهبهيدفيلحتفلاابأهنباهيلاذقنادق

ةطساوُهلعجفًاملسمِهيإىلإهدروقيارنبدمحمنبمحارمحتفلاابأىلععلخو

عيبررهشنمنيقةياةرشععبرالاتبسلاةليليفيضارلايفوتواهنيبحلصلاب•

نيثالثونيتنثاهرمعناكويفزلاءاقستسالاةاعيفآةثالثونيرشعوعستةنسلوألا

مايأةرشعورهشأةرشعونينستسةفالختناكوةا)ةفاصرلابنفُدوةنس

هناذئتساويضارلاتومهفرعتبطسولابريثمويوهومكحيىلإبتكلاتذقوأ

رايتخاعقينمرظنيليفوكلايلعنيبدمحأهبتاكمكحذفنافةفالخلابُهلعيابينميف١·

ةكلمملالهأهوجووةاضقلاوءارزولاعمجلدادغبىلادروفةلعيابيفهيلعةعامجلا

قعأ3)نبللايضارلايخاىلععمجلارايتخاعقوفةفالخلابُهلعيابينميفمهرواشو

ةنسلوألاعيبررهشنمنيقبرشعلءاعبرألامويُهلعيوبو4)ردتقملاميهربانيب

دلخمنبنسحلانبناملسمسقلاابارقاو.3)هلليقتملاببقلوةئاثلثونيرشعوعست

بوبحلارئاسوحمقلازعوةنسلاهذهيفميظعءالغرصمبثدحوةرازولاىلع1«

تلخدنأىلاءالغلالزيملوميظعءابوُهعبتوةديدشةّدشسانلاقحلوةتبلامدعو

شيشحلاوةلاخنلاسانلااهبلكأوكلذلثمدادغببًاضيأثدحوةديدجلاةلغلا

راقعلاصخرولسغالوةالصريغبدحاوربقيفةعامجنفديراصفتوملارثكو

يكرتلامكجيلتقومهردب(85)رانيدةئمنامعابيراصىتحدادغبشامقلاو

اوملعيملوهولتقداركألانًماموقيقلفدّيصتيًامويجرُخهناهلتقببسناكوطساوب٢·

ةنسكريرطبريغبسويشيتفآابنادعبتثبلفةيردنكسألايسركَمومكجتُهنأ

infraقحسإوبأ C(ؤDeest inC(رشععبارةاB(1
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ةصيصملانمبهارىلعرصملهأنمةيكلملاىراصنلاةءاجرايتخاعقووةدحاو

كلُذهغلباملفًافشقتمًابيدأدهازلجرناكوايسروطةيربيفنكسيقحاىعسي

رمأنعهصخشلانماوذفنافبويأروطبفرعياهبروطيفنكسوةارشلاىلابره

ةفقاسألاجرخوسدقملاتيبىلإهرضحأنأىلاهيفناكيذلاعضوملانمناطلسلا

.مدقتممسركلذبمهلنكيملوسدقملاتيبىلاةيردنكسالالامعايفنوميقملا•

نمراصوةفقاسألاعمسدقملاتيبكريرطبنارهمنيبسلدوطصيرخهيلعىلصف

سورلاازغةنسلاهذهيفوتاموةنسةرشعثالثةسائرلايفماقاوهلمعىلاكلانه

ةنسيفومهودرطومورلامهلتقورزخلارحبيفىلورقابابىلااوغلبوةينيطنطسقلا

ةريثكةعامجاهلهأنماوبسوركبرايدىلامورلا1)شويجتفاوةثالثونيثالثوىدحا

نأاهرلالهأنماوسمتلاونييصنبرقاوغلبواهدلبةَماعاوبرتلاونزرأاوحتفو10

تراصوههجوهبحسمحيسملاعوسيانديسناكيذلا2)ليدنملاةنوقيأمهلاوعفدي

ىراسألانماوقلطأليدنملااذهمهومّلساذامهنامويلامهللدبوهيفهجوةروص

ريزولاضرعوكلذبؤ)دادغببيقتملااوبتاكفمهلهوركذاًدادعمهديبنيذلانيملسملا

راضحابهرمأفهلمعيايفةذأتساوهانيملااذهيفدراولاىقتلاىلعةقمنبنسحلاوبأ

نبنسحلاوباريزولامهرضحتسافنولوقيامبلمعلاوكلذيفمهءاتفتساوءاهقفلاوةاضقلا•

اذهيفدرواممهفرعوةكلمملالهانمهوجولاوىسيعنبيلعرضحتساوةلقم

رضحنمضعبهيفزكذمظعبطخكلذيفىرجوهيفمهدنعًاغمهلأسونيعملا

كولمنمكلُمهسمتليمل)اهرلاةسينكيفأليوطلارهدلاذنمُهناوليدنملااذهلاح

مالسلاهيلعىسيعليدــنمبقحانوملسملاومالسألاىلعةضاضغهعفديفناومورلا

رادنممهجارخاورسألانمنيملسملاصالخنا6)يسيعنبيلعلاقفهتروصهيفو٢٠

ىلعرضحنمةعامجُهتقاووقحوبجوارضلاوكئضلانُمهنوساقياعمرفكلاـ

مهيلاليدنملاميلستومهنمىراسألاميلستبنيملسملاةاضقنمهريغووهراشاو.هلوق

C.اهرلاةسينكيفيذلا add(نمةّماجة.C add(0
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كلذيفلعومهيديأنمىرسألاذافنتسايفةيحةدالومهيناطلسلاةقاطالذا

باوجلابتكرمافيتفملاىلعضرعواورضحنيذلاةعامجلاطوطخذخاوارضحم

ىفنيتئاممهملاوعفدنأىلعمسرلانيبواهرلالهأنيبرمألاّرقتساوكلذبلمعلاب

دـعباهيفاوربعيالامهيلعاهرلالهأطرشومورلامهورسأاوناكنممنيملسملانم

ةّينيطنطسقلاىلإهولمحوليدنملامورلااومّلستوةدكؤمةندهمهنيباودقفومهدلبىلع•

كريرطبلاو1)نافطسأجرخوبآرهشنمرشعسماخلامويلايفاهيلاهبلخدو(85)

ُهلنيلقتسمبهذلابابىلاكلملاسوناموردالوأنيطنطسقوهوـخاسطقليفوأت

ىظعلاةسينكلاىلالمحوريثكلاعمشلابهيدينيبمهعمجأبةلودلالهأاوشمو

سويئاموركلمذنم2)نورشعلاوأةعبارلاةنسلايفكلذوطالبلاىلإاهنموايفوصايجا

لهأنيبومورلانيبةرمتسمةندهلاهذهلزتملوندالنبانيطنطسقعمخيشلا١·

اهرلالهامزلازو)ةنافأةثالثونيثالثونامثةنسيفةلودلافيساهضقننأىلإاهرلا

يفركرايدىلامورلاداعمثمهنمريثكهيفكلهفةضيصملاةازغةنسيفُهعموزغلا4)

ىدحاةنسناضمررهشنمنوخرشعلسيمخلامويارادةنيدماوحتفوةنسلاهذه

ءاثالثلامويأنيعسأراولخدوىرخاةفداوعجرونيموياهيفاوماقاوةئاثلثونيثالثو

اوماقافةئاثلثونيثالثونينثا8)ةنسلوألاعيبررهشنمتلخةليلةرشعيتنثال1*

كريرطبسويسودوثيفوتوأاوفرصناوسفنفلاءاهزاهلهأنماوبسونيموياهيف

ةكاطناىلعًاكريرطبسوطسيراخوتهدعبريخونينسعبسةسائرلايفُهلوةيكاطنا

باتكآرماودادغبنمجرخفنوزوتنميقتملاشحوتساو6)يفوتونينسعبرأماق

دّرجلنوزوتبكلذلصتاونادمحينبدصقولصوملاىلإراصوهعمجورخلابداّوقلاو

ماقاوكانهلزوةسمامشلابابىلالبقافدادغبىلالجرفلايفناملسنبىسوم٢*

لغساايقتلاف،برحلاةلودلافيسهجوتفاهكلمودادغبىلادعصوًاَمِئآطساوبنوزوت

هيلاةلودلافيسداعوتيركتنوزوتكموةلودلافيسمزهنافًاَمِئآاراحتوتيركت

C(1سونافاتسCom(2."ؤ)CهنالCadd(4.بمهرساو

Cadd.et quae sequunturusque adfinemregni(6يفCtantum(3

Muttaki, constringit C quatuorlineis, ٣٢٥
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ةلودلارصانويقتملاراصولصوملاىلإًاضيأةلودلافيسمزهناوةيناثةفقواهنيبىرجو

نوزوتكلموةقرلاىلإاهنعاولحرونيبيصنىلالصوملانعةعامجلاوةلودلافيس"ةوخاو

رضحاوكلذىلإباجافحلصلاةنمستينوزتىلإةقرلانميتلاذفناولصوملا

يقتمللمهيديأنيبفلحوباتكلاخياشمونيساـبعلاولودعلاوةاضقلانوزوت

ديشخالاناكوحلصلابنوزوتىلعرضحنمةداهشهيفتعقواًباتككلذببتكو•

لصووةرضحىلإاًدصاقرصمنمجرخدقةقرلاىلإيقتملاهّجوتهبلصتاامدنع

يفونابلغلافوقوهيدينيبديشخالافقوومظعالاةياغيتلاةمظعافةقرلاوهوهيلا

امولعفيملفبكرلابهرماوهيدينيبديشخالاىثويتلابكاوهحالصةطساو

رصمىلعهتيالودّدجلهبركنميقتملالزننأىلإسانلابًاطلتخملاحلاكلتىلعلاز

نيثالثهدعبهدلووُهلكلذلعجواهالاواموروغثلاواهفاثكآوتاماشلاواملاعو10

رصمىلإةعمريسملايفهبدهتجاوةريثكايادهوالاومأديشخالاهيلالمحو،دعبةنس

ُهعمودادغبديريةارفلايفةئرلانمردحتانوزتنمقثوتًالويتفملاعنتماف

اودّدجىتحنوزتىلإًاموقذفناواهبماقوبيهىلإلصوفطقفنالغةثالث

رمألااومكحمهنأاوفرعويقتملاىلإ(86)اوداعوقيثاوملاودوهعلاوناميالاهيلع

يفاوغلابوهيلااوراسفُهنمقثوتلايفاوديزيلمهريغمهعموقفتملامهّدرفنوزوتعم1•

اوجم"وقتملاىقبيلةّيسدنسلابفرعيعضومنمنوزوتجرخوةقثلاوطايتحالا

يفاووقتملانئازختفاووخسرفوحتيتتملانيبونوزوتنيبناكومويلاكلذدغيف

نأىلإةميظعةزغاوأرذإلاحلاكلتىلعمهانيومهتاقبطىلعسانلاعيمج

هديلّبقمثضرألالبقوُهلجرتوّيتملاىلإلبقأدقنوزتاذاومهنزابتراص

ةعاـمجيقتملامرحتوريزولاويتملابنوزتلكولاحلايفوًاعيمجاراسوبكروهلجرو٢٠

ةّيقبنوزترماونوزوتبرضميفّيتملامزحتومهباوتنأىلإناملغلاومليدلانم

بهنلابايندلاتّجترافمهنزابركسعلالزوةيسدنسلاىلااوراسفرادحنالابسانلا

كلذيفةقالخلانمهعلخويتملاىلعنوزتضبقومهتعتماوسانلاشقبهنو

تناكفةثلاثلثونيثالثوثالثةنسرغصنمنيقبنيرشعلتبسلامويوهومويلا

هرمجناكفهعلخدنعدحألامويهانيعتلمسورهشرشعدحاونينسثالثهتفالخ٢•
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ةــنسنيرشعواعبرأعلخنأدعبماقوولكوسبحوةنسنيثالثوتسرذئموي

يتلاْممالسالايفلمشتفيلخلَّوأرهاقلاناكوهرادبتامو1)رهشأةعبسوأ

46يكلملاةفالخؤف

ُهَلعيابوهللابينتكملانيبهللادبعملقلاالإرضحأيتملاىلعنيزوتضبًقالو•

يتملاهيفعلخيذلامويلايفكلذوهللابيكتسملاببقلو2)ةّيسدئسلابأةفالخلاب

ىوسةرازولانُمهلنكيملفيلعنبدمحمرزوتساونيمويبُهلعيوبامدعبلخدوأ

3)ةكلمملاريدمنوزوتبتاكذازريشنياواهمسا

نأنافطصاهدلوىأروفعضوربكُهنافمورلاكلمخيشلاسونامورًاّماو

نيطنطسقادعاونيطنطسقهوخاهيأرىلعهقفاووكلملانعهيزيوطالبلانمهجرخي١٠

نوناكنمرشعسداسلانينثالامويناكًالوهيلعهالمجأامامهرهصنوالنيا

لايلعبرالوهر5)ينودكملاردنكسالنيسمخوتسونيتئاموفلاةئسألّوألا

نافطصاءاداوهبابثوةئاثلثونيثالثوثالثةنسرخألاعيبررهشنمنيقب

ءاريسولاحءوسوةروصحبقأىلعطالبلانم"ءاجخاواهصاوخونيطنطسقو

كلمةّدمناكواهيف"ءابغروىلوألايأيفوزالابةفورعملاةريزجلاىلابكارملايف١•

ساقلا6)سريلنوالنيبنيطنطسقريصلاحلايفوةنسنيرشعوتسسونامور

انبانيطنطسقونافطصالّوعو8)شيجلأدئاقوهوسقتسموذهلعجو7)سرطسيجام

يفامبنيطنطسقرعشوهنودكلملابادرفنيواهرهصنيطنطسقباعقوينأىلعسونامور

امهيلعاوضبقينأبمهيلارo)مّدقتوأهباعلأنًماَموقّدعاوهماعطو)امهرضحأفامهسفنأ

ةّدمناكَو(86")امهبلكووةسمامشاهمسروةبيرقلارئازجلاضعبىلإامهفنو٢٠

1) Bom. 2) DeestinC. g) DeestinC.

B(7سرطسيامC(8ركاسعلاوشويجلاو)Cadd.مدقو

(1Oذفناو C



كلملابنيطنطسقدرفناوًاموينيعبراودحااـمهابأايفننأدعبكلملايفامهماقم

سمتلاو1)ةنسلانمطابشأنورشعوثلاثدحألامويسونامورهنبالىعدوأ

اليحنامهابأادهاشينأامهيفننمةديدمدعبكلملانيطنطسقنمهوخاونافطسا

لكّينه)وفصولاُهنعرصقياًرمءاكباوكًفابهارًءادهاشويفوريالاةريزجىلا

دلوًادقيفوتملااهيخا4)روفوطصيخألاناكوامهبلكوز)ةريزجىلإامهنمدحاو•

سنامورنوكةّدميفوهيلجرنمرمحلافافخلاتعرتنأدعبًاّساشلعجلليئاخي"ىّمسي

ةداعاىلعسنموميكربلاقيرطبلاسنافولثوهدلوكريرطبلاسطقليفواثقفاوتةريزجلايف

نادجيًاتقوناعقوتياناكامهنملوبقلاءامزلاوهيلعامزعامىلع"ءاعطاوطالبلاىلا

نوالنيبنيطنطسقلصتاوهيفاعرشامعاذوِهبًامجامالعفينأىلاليسلاهيف

قحوكلذىلع6)فقونممنيرخآًاموقبرضو.3)سمونوكاربلاقيرطبلاسنافوأتينف١·

يتئاموفلاةنسنملوألانوناكرهشيفوأمهافنوةيدملايفمهرهشاومهروعش

نمسونامورنيبنافطصاجارخاىلعًاضيأموقلمجردنكساللنيسمخوعستو

ضبقكلملانيطنطسقىلاكلذىهتنافطالبلاىلإهلمحواهبًاّيفنمناكيتلاةريزجلا

ابرضنيرخآنيريثكًاوتمهنمبرضبمهضعبناكمهضعبفناعطقبمهط

مهناكُهنافسنامورنيبنيطنطسقاماو7)ريمحىلعةنيدملايفاورهشأوًاعجو١٩٠

امىلعاوقلطينأبهبنيلكوتملانمسمتلاواهبًاّيفنمناكيتلاةريزجلايفنايصعلاب

نمرشعسماخلايفيفوربلاةريزجيفسونامورتاموو)هولتقوِهِب8)اوعدافهيلعلّوع

نيثالثوعبسةنسمرحملانمعبارلاوهونيسمخوعستنيتئاموفلاةنسزومترهش

ةزئاديفيكتلانوزوتتاموهريديفعضووةّينيطنطسقللهدسجلمحوةثالثو

دازريشناهبتاكلةسائرلاكارتالادقعوةئاملفنيثالثوعبرأةنسمرحملايفدادغب٢٠

هتكسىلعكلذبرضوهللابينكتسملانوزوتتومدعبهسفنيكتسملابقو

Deestinُمَو)Cadd0ةديب B. " a) "C(1

Deestقفاو in C. , 6) C(3سروفوطسيرخC(4

Deestinإوفقوأف B 8) C(7

•٢.161ineein C desiderantur,(تامو–ءيشامهف)(9



اهلخدودادغبىلإراسفزاوهألاىلعىوتحادقعطقألايمليدلاهيوبنبدمحأناك

ُهبشلاوءارسالاريماُهلعجوهيوبنيبدـمحأيلعيتكسملاعلخودازريشنارتتسو

ةلودلازعمردحتامثةلودلاّزعمُهبتكتساوراتسألانمدازريشنيبرهظوةلوذلاّرعم

هيدينيباوقرفلخدوهريرسىلعينكسملاسجائفهتداعىلعناطلسلارادىلا

فقوومسرلاىلعيكتسملاديلبقوضرألالبقةلودلازعملخدمهبتارمىلع•

يفسانلالماكتنأاكفينكتسملاببوثولاىلعمليدلانًماموقًاطاودقناك

زعمناكيذلامليدلانمنانثامّدقتهتبترميفمهنمناسنالكسلجوسلجمل

ناديريامهنأّنظفةيسرافلابامهتاوصأانلعاوينكسملاىلاامهيدياًدفمهتقاوةلودلا

ءاّرجوهقنعيفهتماعاعضووضرألاىلإ"ءاحرطوًءابذجلامهيلااهدفهديليبقت

تاقعزلاتعفتراوقوبلاببرضوسانلابرطضاوةلودلازعمكلذدنعضهنف١·

رادنمينكسملااوقاسوهرادىلإةلودلاّزعمفرصناوناطلسلارادتتفاو

اهيفقبيملىتح(87)ناطلسلارادتبهنواهبلقتعاوةلودلازعمرادىلاناطلسلا

ضبقةثالثونيثالثوعبرأةنسةرخالاىدامجنمنيقبنكلسيمخلامويكلذوءيش

ةعبراوةدحاوةنسهتفالختناكوهينيعلمسوةفالخلانُمهعلخوةلودلازعمهيلع

ةرشعونينس2)عبرابعلخنأدعبتاموةنسنيعبراوثالثرنثمويهرمعو1)روهش١•

عيرنمنيقيةليلةرشععبرألةعمجلامويأناطلسلارادبسبحلايفهتومناكورهشا

و)ةئاغالثونيثالثوناثةنسرخالا

هكدشعيطملاةفالخؤف

ىلاهللابردتقملانيبلضفلامسقلاابارضحأيكتسملاىلعةلودلاّزعمضًقالاو

4)ةئاثلثونيثالثوعبرأةنسةرخالاىدامجنمنيقبناكلسيمخلامويةفالخلاراد٢٠

هيدينيبفقوفيفكتسملاهيلارضحامثهللعيطملابقاُوهلعيوبوةفالخلاببطوخو

4) Abhinc quesequuntur de morte el-Kaim Khalifae etde imperift

principumFatimidarumorigine,inCnonreperiuntur.



يفءالغلاطرفولقتعاوءانيعتلمسوعلخلابهسفنىلعدهشاوةفالخلابهيلعملسو

ةبادلاثاراذإناكوةتيملاوىونلااولكأوزبخلاسانلامدعىتحدادغبةنسلاهذه

ناكُهولكأيوريشنمهيفنودجياماوطقوهوشتفةعاجثورلاىلععمتجا

ىلارانلاهتحتاودقويفديدحقباطىلعطسبيوءاملاببرضيواوطقلارزبذخؤي

مهداسجأمّروتفمهتاشحاجزمداسفكلذنمسانلاقحلنأىلإهولكأوُببقينأ•

نوحيصيوقيرطلاىلعنوفقيسانلاناكوقفوملاةروصيفناكمهنميقبنمونوتوميو

بالكلاتناكومهنفدقحليملوقفوملارثكضوقوماوطقسينأىلإعوجلاعوجلا

مهثكأفتفرمتلااولكأيلًاطرفمًاَجورخةرصبلاىلإءافعضلاجرخفمهموحللكأت

ُهضعبتناكوروثتيفيحوهوُهتوشفًاّيصتقرسةّيشاهةأرماناوقيرطلايف

اذخادقاـهلخوىرخأةأرماتدجووةجدلايفاهتثجتحرطواهتبقرتبرضف10

ًاضيأالتقحلموءامبءاعضورخالاوًاَجابكسنيفصنلادحااخبطونيفصنءاقشوايص

تلخدوةّدشلاتلازمثتلتقفُهضعبتلكأوًاّيصتقرسدقةثلاثةأرماتدجوو

ءانفدعبدوهعملاىلإتعجرنأىلإصقنتلزتملوراعسالاتحتوةديدجلاتالغلا

بحاصيدهملانامسقلاوبأهللارمأبُماقلانينمؤملاريمأتاموسانلانمريثكقلخ

ةئاثلثونيثالثوعبرأةنسلاوشنمتلخةليلةرشعثالثلدحالامويبرغملا١•

ُهَتافوترتسورهشأةعبسوةنسةرشعىتنثاهتفالختناكوةنسنيسمخوسمخهرمعو

يربربلاةدادكنبدغديزيوأهيلعزافدقناكةثالثونيثالثوتسةنسلوأىلا

عيقومتاقلاشويجنيبوُهنيبعقووةئاثلثونيثالثونينثاةنسيفجرخويفلزلا

رصاحويدهملاىلإراسوبرغملارثكأوناوريقلاوةيقيرفاىلعبلغتوًاقلخمهنملتقو

ابأ(877)هدلولدهعىلودقُماقلاناكوتامنأىلإُهَلاًرصاحملزيملواهبُماقلا٢٠

نهذلاّداحًاحيصفناكوروصنملاببشنتوهيبأدعبةفالخلايفسلجفليعمسإرهاظلا

تسةنسمّرحملاّلهتسمديزييلاىلاجرخوسدحلاديجروغلاديعبباوجلارضاح

"ذخاوروصنملاهبرفظوهشويجقّرفوديزابأمزهوةبراحوُهقاووةئاثلثونيثالثو

ديزابابرحلايفلتقنمة)صاعالاهيلعحقونمددعناكنأليقوُهَتقوًايسا

B(1دادغكB(2ىضخالا٢٥
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يبلاطلاوةنتفلايفىعسوبرحلاهبشتنمنعروصملاحفصوفلاةئامعبرأنيقيرفلانم

ةفيظنعتاعربتفةزواقضرأيفحتفومورلادالبازغوةئاثلثونيثالثو

ةّيبو.ةئاملابدئاقلاتومنكذدقذاهعمجوباتكلااذهفلؤملاق

متتوًاضيأهتفالخةّدموهللادبعدمحميبأهنباتومركذننأبجيفهتفالخ•

الجدرزوةوعدمايقوهروهظناكفيكحرشوهبسنوهدلومركذكلذلبق

يمتملاةنادبوهونييطافلاةيالاونييولعلاءافلخلالاملاناكذاهرابخأنم

ّنبيلعنبنيسحلانبيلعنبدمحمنبرفعجنبليعامسإنبدمحمىلاهجتت

نيتئامونيتسةنسيفدادغبليقوةيملسبناكهداليموقرشملاهلصاوبلاطيبأ

ةنسيفنميلاىلإيدهملاوأينعأهوبأهّيسعرعرتًالوةيبلسبةوشرهيقتتناك"

مسقلاوبأيبادلامساونينسناكهرمعلفطرذئموييدهملاونيتئامونيتسلاناك

لضفلانبنسحلاابأُهلًاعبتُهعمريسويفوكلانادادنابشوجناجرفلانانسحلا

هريدتريظواًرسنيتنسنايعدياماقاوةعالبفرينميلايفًادلبًايجادصق

دـجإنبنيسحلاهللادبعابأًاضيأيدهملاوبأريسونيتئامونيعبسةتسيفنميلا

نيميلانمهللادبعوبأجرخوةسمعمتجاوبشوجنلامسقلايلإدصقمسرلاكتتلا"

ىناوةماكترمةعاجانعهللادبعوباىقتلاونيتئامونيعبسوناكةنسيفةكمبجحلاىلا

مظعومهيلعقفنامثيدحلاةياورلاوملعلانمهيفاوأرومهبمتلألارثكأبمويلا

بالطلانم.يبمساقنممظنتنالاىلاوةماتكناشنمنالمهسوفنيفةدع

فرعومهتايحيفهللادبعوباراسورصمىلإاوراسجحلاضقناًالدبهردقنمعفرلاو

غربهبلمومهيفهبلطأاممهلئابقومهدلبرابخأنممهمتجاةئيبيفمهنم"

نيتئامونيياعةنسيفةماتكدلبىلإلصوفبرغملاىلامهمجحومهمًءزجعام

نودصاقلااورثكودهزلاوملعلابمهدنعرهتشاومهيفهركذضفرمهلئابقنيبفلت»

نمةعاجّكفمهنمريثكددعىلعذخاوةماتكدلببيدهمللىوعدلارهظاو.هيلا

لـهلاضهنتساف(88)مهدلبنمهفارصاوهيلعضبقلااودصقمهلئابقءاسؤر

جيال



ترفوتوةبهروةبغرهتعاطيفنولخادلااورثاكتومهلاماومنغوًاقلخمهنماولتقو

رذئمويةّيقيرفأبحاصبلغألادمحأنبميهربانبهللادبعريسفهرمأيوقوهعومج

رئاسهيلاعمتجاونيتئامونيئاكوعبسةنسرخآيفدمحمهنباعمهتبراحملاًركسم

هللادبعوبأمثًاميظعاًراهظتساهللادبعيبأىلعرهظتسفهللادبعينالةرفانملالئابقلا

نيبهللادبعنبدمحمداعوهباحصأووهىوقتْمُهانغُهْنمْمغوهركسعبرفظهرخاب•

هللادبعوباُهَيقولوألانمىوقأركسعًباضيأهوبأهداعافًايزهةيقيرفاىلابلغالا

"بلغألانيبأهللادبعنيزدمحمركسعمزهناوديدشبرحنيقيرفلانيبىرجوهباحصاب

ىلإنيركسعلانمدحاولكهتحتوةيلجُمانغهلاجروهللادبعوبأُهثممنغوًاضيأ

اوبصنوهولتقوهئابغبلغألادمحأنيبميهربانباهللادبعىلعبثؤتلاحلايفوهتهج

نًمافوخهللادبعيلاءازابُهعميذلاركسعلاودمحماخاهللاةدايزهنباةرامالايف١·

هتمومجوهتوخاةّيقبًاضيأهللاةدايزلتقولتقهيلاُهلوصوعموًءوحتراسف،هيلعهتفلاخم

ةوهقلابرشىلعفكعناواهبماقأواهروصىنبوةداقرىلالقتناوهرومأتبرطضاو

مويلكيفكلذعموهوهللادبعيبأبماتهالالمهاوةعالخلاويناغالاعمو

يدهملاةوعدروهظضافتساًالونادلبلاولامهالايفعستوةعتموةوقدادزيُهفنأتسي

نيئاكوعستةنسيفرصمىلاوةمالاىلاوقشمدىلاةيملسنمراسُفهلبلطلارثك1•

رشعنمرذئمويوهودمحمهدلوُهعمبحصتساوبرغملاىلارصمنمجرخونيتئامو

راّجتلايذيفاهويعادلاهللادبعيلاوخادمحأسابعلاوبأًاضيأةعمجلخونينس

ىلإاولصووةنوحطلابفورعملاعضوملايفاهيفاوناكيتلاةقرلاىلعصوصللاعطقو

رصمنمتابتاكملايقلفناوريقلاىلاسابعلاوبأيدهملامدقوبرغملاسلبارطةنيدم

هللاةدايزنيقفهبلطيفديكأتلاوهتفصوكانهىلإيدهملايفنبراذنالابُهتمّدقتدق٢

هرخأتوهلاحُهقفارنمضعُبهلركذفهربخنعينقتلاببلغالاميهربانيبهللادبعنأ

هسبحففرعيملفهررقفسابعلايلاىلعضبقفهباحصأنمسابعلاابأناوسلبارطب

فرعواهنمهجورخدعبةبتاكملاتدروفيدهملابلطيفسلبارطىلابتكوةداقري

هللادبعيلإىلإًاهجوتمناكهيلعبلطلاعاقياوسابعلايلاسبحهقيرطيفيدهملا

ماقاوةسلجسىلإراسوهطيفةمهتلاسابعلانأىلعققحيالئلهدصقنملدف٢•
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بحاصبتكو(88)اهبهلوصحهللاةدايزىلإاقروةراجتلاباًرهاظتماًركنتماهب

هيلابستمهللادبعوباوعدييذلالجرلانأهيلعفهلاحبرادمنابعشلااهرا

يلإرمأبلغألانيبهللاةدايزىأراملوامهسبحوهدلودمحمىلعوعشبلاهيلعضبق

ركعمزهناواًديدشالاتقالتقاوناقيرفلاىقتلاوهلاتقلًاريكاًركسعرتسهللادبع

نمهيفامىلعهللادبعوبأىلوتساوهباحصأنمرفوتمريثكددعلتقوهللاةدايز

نأهللاةدابزداعاوهيلعةـمصتعمتناكنادلبحتفاوكلذريغوحالسلاولاملا

هللاةدايزدعتساوهمّدقتامىرجمهرمأىرجفلّوألانماًددعرفوأاًركعهيلابلغالا

مهبغروسانلابذتجاولئابقلايفءاطعلالذبوهلاجررئاسهيفعمًجاثلاثاًركسع

فقوتوهللادبعيلوحتةّيسومظعشيجهيلاعمتجاوةيثكالاومأمهيفقفناو

نيبشيجهيقلوةدقرنمبرقنأىلاهللادبعوبأفحزورهشاةتسةلتاقملانع

وهوبلغألانيبهللاةدايزىلاةميزهلاربخدروهرياسًاضيأهللادبعوبأمنغوبلغألا

راسوهثألاوهلاومأنمهلمحقاطأاموهمرحوهدالوأذخاوهسفنىلعفاخفةداقرب

هروصقهبورهدعبسانلابهنورصمىلإًابراهليللايفهباحصاوهئاغصاوخيف

ىلاهللادبعوبألخدواـهيفامعيمجىلعاوتاوُهعمنيرئاسلاهباحصأرودوةداقرب

بتاكوةفاكسانلانمأونيتئامونيعستةنسبجرنمنولخةرشعلتبسلامويةداقر

ىلامهبذتجيبلغألانيبةدايزهللادبعيلاةعاطيفتناكيتلالامعألاونادلبلالهأ

عمجوركسملابرشنمعنمولمعلاريخىلعيحهلوخدمويناذألايفدازوهتعاط

ناكامىلعماقاودحامسااهيلعشقنيملوةكسلابرضوهديبعوهللاةدايزلاومأ

نمبرهدقهوخاسابعلاوبأناكهباحصأنماًدحأرّيغيملونسحلانمهيلع

نأهيخاةيحانىلاجرخينأهسفنىلعفاخفهيلعدصرلالعجوهللاةدايزشيج7.

يدهملاجرخاوةساملجسنمراردمنبعشيلابرهوةساملجسىلإللستفهبرفظي

نولخعبسلدحألامويوهومويلاكلذيدـهملارمأرهظاوسبحلانمهدلودمحمل

ملعاوةفالخلاوةمامالابهيلعمّلسونيتئامونيعستوتسةنسةجحلايذنم

راردمنبعشيلاعبتينأيدهملارماوهيلاوعدييذلامهبحاصُهنامهتعامج

قيطوطوصلابعشيلابرضوهباـحصأعيمجووهديعاوهبلطيفركسعلاتقّرفتف٢٠



ةساملجسبماقاومهلاومأذخأوهباحصأرئاسلتقوُهلتقوةساملجسةنيدمبركسعلابهب

عوشخلاوعضاوتلايدهملارهظاوةداقرىلإلصووةيقيرفأىلإراسوًاموينيعبرأ

ةعامجىلوومهّرستيتلاديعاوملادعووددوتلاومهلةبطاخلاوسانللسولجلالصاوو

نيفرتلاب(89)مهرساومهيلانسحاومهيلعلضفاوةيقيرفألامعأةماتكدوجونم

بلطوهللادبعوبأاهعمجيتلالاومألاهيلاذخاومهكارمومهسبالميفلّمجتلاو•

صلخت-اوهداقرنمبهتامىلعىصقتوهباحصألاومأوبلغألانيبهللاةدايزلاومأ

ديعلاويلاوملاتبثاوةماتكنمةعامجعنطصاوةيثكألاومأسانلايديأنم

هسفنبرومألاعيمجرشابوملاظملايفرظوًاًركسعمهنمماقونادوسلاومورلانم

همّدقتفءايشالانمءيشيفاًرظُنُهَللحيملوهللادبعيلانعاوفرحتوسانلالأسو

ًاملفًايلجاًرمأتدصُقهالاقويدهملاىلإرومألاهيلستىلعهوخاسابعلاوبأ10

كدهطضاوكضفروُهنمكجرخاوُهنعكلزأنمبتئجكسمتلمىلاوهيلاتلصو

لغاشتيواهيلارظنلاورومالاريبدتنمهيلعتنكامبكعدينأبجاولاناكف

هللادبعوبألّوعوماعلااذهلثميفراعلاوّلذلانمكلميقيالوهسفنلاوحابوه

دقيننايالومايةحيصنلاليبسىلعيدهملالاقُهثمطرفامكردتسينأىلع

امكلذبمهنمتغلبفةسايسىلعمهتربجاوميوقتبمهتموقوةماتكقالخاتريخ1•

امونادلبلاولامهالامهتلوفمهيلاناسحألانمنألاتنأهتلعفيذلاوتغلب

مهرشبأينتكرتولومهتدابعنعمهجورخلداسفوهفلجبلاوةنيزلانمهبمهترمأ

نمومهنمهيلانوجاتحيايفعفناومهبكتريخيفىرحأناكمهتوعدامىلع

تاقوألايفالامهريغالوكيلادحامهنملصيالكرصقيفتنأنوكتومهريغ

هلاكضوهمامتنمهوجرتاملبرقاوكرمالدساوكلببحاكلذنافيغبنييتلا٢٠

ةعامجسابعلاوبأثبخوُهنعهفارحتايفدازوهنظءاسوهمالكبيدهملابارتساف

مّدقمُهفشكويدهملايفةهبشلامهسوفنيفعقواوةماتكهوجونموةاعدلانم

لكيدهملاتنكنأةَيآِباَنْيَتآَفكيفانككشدق؟لايدهملالاقوقافنلابةاعدلا

هللادبعينأنظءوسرذئنيحمكحتسافُهَلَتقوهلوقنمضعتمافكقّدصنلمعزت

هوجونمةعامجسوفنيفوهيخاسابعلايلاسفنيفوهسفنيفةشحولاتدكأو٢•
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رعأكلذىلعمهأطوومهركأجرخأنأيدهملاىلعةيحلالاعفأىلعبرعلاةملك

يلايفو.بجقّزونادلبلاولامالارثكاجرخاناىلايدهملافطتفةملك

ًايجالتقمهتداعىلعةهزنناديريًاموياجرختسابعلايلوهللادبعيلالتقبةقث

اودبينيذلامدقتلاعيًجاضيألتقونيتئامونيعستونامنةنسذخألاىدامجفصقيف

ىبىقرغولتقلانمفونصبهداقريفواهيلامهذقنأيتلانادلبلايفمهلةاطاوملا•

يبدبملاميردهينأهللاةدايزعمريسملانعةيقيرفاباورخأتنيذلامهءاسنلابلغألا

ميدقلارصقلايفمهزاسناكومهسوفنىلعاورذحوهيخأوهللادبعيلادغاك

رصقلانممهوجرخاو(89)نييماـتكلاضعبنيبوةقوسلاضعبنيبًامويعقوف

ةئيبميدقلارصقلابطاحأففالخلااورهظاو.هيفةعامجاولتقوهباوبأاوقلغأوميدقلا

ةلماكقرفيدهملاذقناوًاريثكاًددعمهنماولتقوبلغألاونبمهيداحتاةماتكنم١·

.ربونمةعامجىلعةّدمدعبيدهملاضبقواوفرصنافمهيلعراكفألارهظلامدع

مهضعبلتقمهنمنيرخآموقىلعىرخأةّدمدعبضبقبًارضمهلتقببلغألايف

ضعبنيبًاضيأىرجومهقطافروصنملامايالاىلاسبحلايفابلاغمليفميدقلاسرحلا

يراــيــئادناكنمىلعاوماقهداقربةعزانمناوريقلالهأضعبونييملتكلا

عبرلاكلذلعفيذلاناكولجرةئامعبسءاهزةدخاوةعاسيفاولتقنييماتكلا"*

ةكيرشلالتقومهنمةعجارداصوًاّيهمهنعكسمافبلطاذاترفالادجيالنمل

ىلعويدهملاهنأاوعزوهيلعنيقفانملاةيقبعمينطوملاهللادبعةماتكدلبنمدفو

ةاعدليبصنوىلاعتهللانمهيلعلزنتبتكلاناوهيتأييحلانأادكذوةوبنلا

نمةلاحديازتضلاومراكملاوءازإحملأوتميمليحهللادبعوبألاقهللادبعيلا

مهلتقهللارمأبمئاقلاهنبايدهملارّيسواهذخاوةيمىلاهبفختبةمتكدلب"

نم.س.مهرسأةباجلتقوةاتفًاريسأهيأىلعهبمدقويئاطالاذخادمهقزر

اـمجتوًاضيأدئاقلامهيلارّيسفبرغلاسلبارطلهأهيلعفلاخوةصاخهتيبلهأ

افصتساواهئاسؤرنماـهبفالخلااودقعنيذلالتقوةئاثلاثةنسبجريفةونع

ىبيجيفةداحهللاقيهداقدحايدهملاذقناواهلهأةّماعنعىنغبمهلاومأ

ةـسابحراسوردتللتناكيتلاشويجلاهيدينيبنمتمزهناوةقدبحتتفافديك"*
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شيجيفبرغملاىلإُماقلاهنبايدهملاذقناومويغلاكلمواهكلفةيردنكسالاىلا

ةثالثونينثاةكسيفبرغملاىلااوداعوةريحلااوغلبنأىلااوراسوةساسحل-اددمرخا

حرشمّدقتدقوبرغملاىلإعجرمثديعصلالامجرثكأوًاضيأةيردنكسالاكلمو

يفةيناثلاوىلوألاةعفدلايفاهيلاهريسميفرصملامعأيفُهلترجىتلارابخالالمج

اهتداعانعينغتسمانااذهوردتقملاةفالخمايأيفكلذواذهَلبقيذلاءزجلا•

ناكةنسلاوشيفاهيلالقتناوهمسانمةقتشمةيدهملااهانبوةنيدمبرغملابىنبو

فرعيهداَّوقنمدئاقمهيلادّرجفةقربلهأمهنمبرغملابةعامجهيلعفلاخوةئاثلثو

ةيلقسلهأهيلعفلاخومهلتقففالخلااودقعنيذلااهلهارثكأبًءاتاواهحتف)اثكب

ىلإهلمحوةرساوهلاجرلتقفًاضيأانغبمهيلاريسف2)بهرقنبدمحأمهيلعاوسورو

نيذلالثامآلتقواهحتفًاضياانغبثعبفترهأتلهأهيلعفلاخوُهتقفيدهملا(1.

نيتنثاةنسلوألاعيبرنمفصنلا(90)ءاثلثلاةليليدهملاتاموهيلعاوفلاخ

ةنسنيرشعوةسمخهتفالختناكوةنسنوتسونينثارمجوةئاثلثونيرشعو

ةنسلانملوألاىدامجنمنيقيسمخلءاثالثلامويىلاهتافوترتسورهشأةثالثو

نزحلارهظاوهللارمأبُماقلادمحمماسقلاوبأهدهعيلووهنباهدعبةفالخلايفسلجو

قارعلاباتكنمرئاثهيلعراثوهرصقبابنمجرخالوبكريملوهتايحمايأهيلع•

نُأهنأربربلامعزوسلبارطةيحاندصقوشيروىلإىهتناوثبلطنابفرعُي

اهلهألتاقاهذخأيلسلبارطةنيدمىلإمهبفحزومهنممظعقلخةعبتأفيدهملا

ىلإهسأرباوتاوهولتقفهرمألالـحتاربربلاىأروهباحصأنمةعاجاولتقوهومزف

يتلانادلبلانعلاملانمهيلالمحينأةلودلارصاننمةلودلازعمسمتلاومتاقلا

ةلودلارصانعنتمافدادغببءارمألانمهمدقتنمىلاُهلمحيناكاملثمهدييف1.

راصوهبرحللصوملاىلإريسملاىلعةلودلازعملاعوًايشلاملانمهيلالمحينأ

ةلودلازعمنيبوهنيببرحلابشتناوهيلاكارتالاتفاضناودادغبىلإةلودلارصان

قفاوتنأحلصلاُهنمسمتليةلودلازعملسراوربكعىلإةلودلارصانمزهناو

ةثالثونيثالثوسمخةنسمّرحملايفحلصلامتوهيلاةلودلازعمهباجافكلذىلعكارتألا

Bانغت,modoانغبB(2فهرم٢٥ Modo(1
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ةيطومهيأةلودلارصانةرتأسموحلصلانمامهنيبّرقتساامكارتألافرعاملو

اورقوكارتالاعمجولصوملاىلابرهفةلودلارصانببوثولاىلعاومزعمهنعهايإ

بارلاىلامزهناوةلودلارصاننوبلطيلصوملاىلااوراسويزاريشلانيكتمهيلع

هيلاذقأف:دجينأُهَلأسو،هيلالاملالمحوةعاطلاُهَللذبيةلودلاّرمىلإبتك

هوجورساونيكحتمزهنافةلودلارصانويزاريشلانيكتىتلاوًاشيجةلودلاّزعم•

ةلودلارصانىلإهباوتأفهورساوريفوتباوقحلوهلاجرنمًاريثكقلخلتقوهباحصأ

ةـنسةجحلايذيفقشمدبرصمبحاصجغطنبدمحمديشخألاتاموهلمسف

سمخةنسرغصيفاهكلموقشمدىلإةلودلافيسراسوةئامنالثونيثالثوعبرأ

ىلاهومزهوندرألابديشخألانابلغُهقفاوواهلخدوةلمرلاىلإراسوةثالثونيثالثو

فالخلارهظاونوبلغىتسييلاوىلعألارصمديعصلامعأضعبىلعناكوبلح١٠

طاطسفلاىلإداعوهرمايوقوهرسكفرصمنمشيجهيلاراسوديشخألاتومدعب

ةعامجاهيفلتقوارطبةميظعةعقوةيديشخالانيبوهنيبعقوويفرشلابناجلانم

طاطسفلاىلانوبلغلخدورفعجامبفرعُيعضومىلامهوقابمزهناوةديشخألانم

كلذيفلصونأقفتأفتاعاسعبرأوحتاهيفماقاوةرامألارادلزوءاعبرألاموي

ةيديشخألانايلغلانمةّدعيفيارشلاحاترمُهللاقةديشخألانممالغمويلا1•

ىلااوعجروًاعيمج(90)اوعمتجاومهّدرفدلجلانمرصمنممزهناناكنميقلف

ةديشخالاةعقاووةريسيةّدعيفنالاةرهاقلاثيحريمألاناتسبىلاجرخفنوبلغ

لتقفبهنللدلبلايفاوقرفتدقرصممهلوخددنعهباحصأناكوًابراهجرخومزهناف

لتقواوبراحتواوقتلاوهبلطيفشويجلاتراسومهنماًرفوتمددعهتميزهدعبماوعلا

فيطورصمطاطسفىلإهسأرلمحوهباحصأنماًددعرسأولتقنمةمجيفنويلغ٢٠

قشمدنًمامداقرصمىلايديشخألامداخلاروفاكلخدورسانمعمدالبلااهب

رهظواهلربدملاورومألاىلعبلاغلاروفاكناكوةرامألايفهالوممسقلاابأسلجاف

ةنسرفصنمنولخعبسلةعمجلاةليلنيعارذلاوحتُهلوطبئذمبكوكءامسلايف

نصحىلع1)ةلودلافيسلزنوهروهظنممايأةرشعدعبيخوةئاثلثونيثالثوتس

Cadd(0.نادمحنبإ_٢٥



لرتو)يدركلابلغتوبارنثمويهيفوأةثالثونيثالثوتسةنسيفهرصاحفهوزرب

ةلودلافيسىلاثدحلاريفنىفاووؤ)ثدحلاىلعساقوقلاسقيتسمودلاسدرب2)نوأل

ثدحلانصحنوألحتفوةحتفيوأهيوزربنصحنعلحراُلهنامسقافهبنونيعتسي

ةثالثونيثالثوعبسةنسيفهوزربنصحةلودلافيسحتفوهروسبرخو4)نامألاب

5)افويلاىلعنوأللزنوةلودلارصاننبدمحمبلحيفلختساونيقرفايمىلإراسو•

لتقوهباحصأنمةعاجلودمحملنوألعقوأف6)هئاقللةلودلارصاننبدمحمجرخو

ةثالثونيثالثونامثةنسيفكلذوًاريثكًاقلخرساولجرةئامعبرأءاهزمهتم

اومدهواهوكلموةيكيليكةنيدممورلاحتفةنسلاهذهنملوألاعيبررهشيفو

مورلادالبىلاوزغللةلودلافيسبهأتواهنعاوفرصناونامألااهلهأاوطعاواهروس

فصنلادحالامويمورلادلبىلإلخدوةميظعًاغوجعجواًريثكاًدادعتساّدعتساو10

ةنشرخءاروىلإغلبوهـيفلغوأوةئاثلثونيثالثوعستةنسلوألاعيبرنم

مورلاذخاجورخلادارأًاللفمهنمًاريثكاًددعيسومورلانوصححتفونيتلحرم

بردبىَّمسملا7)رافنالآعطقعفورعملاوهوُهنمجرخيدارأيذلابردلاوبوردلاهيلع

ًارسأنيملسملانمهعمناكنمعيمجتامِوهِباوعقوافثدحلاةيحانبنوركيكلا

هلاوماوهءاكهداوساوذخاوهومنغنوملسملاناكيذلايبسلامورلاعجتراوًالتقو1•

ةنسىرخالاىدامجيفكلذو8)ريسيرقتيفةلودلافيستلفاوةميظعةمينغاومنغو

ةلسلاهذهيفوو)ةصيصملاةازغةازغلاهذهنويبرغثلاىبسوةئاثلثونيثالثوعست

ءايشأدسفاوقرحاويسولتقورصملامجلانمتاحاولاىلاةبونلاكلمهجوت·

نكريفناكيذلادوسألارجحلاةكمىلإًادرةنسلاهذهنمةجحلايذيفوةريثك

هبهوةكمىلإهلوخددنع1o)يلانجلانسحلانيبنميلسهذخاناكةكمبمرحلاتيب٢0

Deest.نبCadd(3.هرصاحوثدحلانصح in C• 2) Cadd(1

B(4نامابCً(3اقوبنصحCadd(6.بلحنم

12linee(يفو–ةغاغاباك...)(ًامزهنمو.Cadd(8رافظألاC(7
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نيضروسكمهنأكف؛)ةكأىلإديعأوةئاثوةرشععبسةنسةجحلايذيفكلذوهل

رخالاعيبرنمنوخرشعلنينثالااهحابصيتلاةليللايفةلزلزرصمبثدحو(94)

ترجفناوسانلانمقلخاهنمتامورودةدعاهنمتطقاستوةئاثلثونيعبرأةنس

ريمأهللابروصنملاتاموةيردنكسالاةرانماهنمتئشناوعضومريغيفامنويع

هرمعوةئاثلثونيعبراوىدحاةنسلاوشخلسةعمجلامويبرغملابحاصنينمؤملا•

سلجومايأعبسواًرهشهتافوترتسونينسعبسهتفالختناكةنسنوثالثوةعست

ناكفآىلإهبحاصرهوجريسوهللانيدلزعملابتكملادعممقوبأهنباهدعبةفالخلايف

هسفنبقأونينمؤملاريمابيسدقناكحتفلانبدمحأنبيلعياهريمألتقواهحتف

نبدمحأاهريمأرساوة)اهحتفسافىلإراسوهتكسىلعكلذبرضوهللركشلا

نيعبراونيتنثاةنسيفةلودلافيسازغوةغاغاهلكتعجرةريثكليطاساازغوركب1

بردىلعؤ)يساقوقلااسدربنيبنيطنطسقءاقتلاوًاقرعوةرطبزىلعراغوةثالثو

3)طيطرهأنطبىلارفاسوتارفلاةلودلافيسربعو،ه)قلخنيقيرفلانملتقوناورم

ُهقحلفماشلاةيحانىلاجرخدقيساقوفلاسدربسقيتسمودلانأُهغلبوطاشيمسلخدو

لتقوهنبانيطنطسقرساوهركسعبةلودلافيسعقوافشعرمءاروةلودلافيس

اهيفتاموبلحىلإسقيتسمودلانانيطنطسقلمحوبرحلايفقيرطلا6)نرأل١*

لعجورخفنفكبنفكوهرمأاولوتفىراصنلاةلودلافيسرماوةتباصأةلعنم

ةنسيفةلودلافيسلتوِهِب7)هزيآهياىلابتكلاسئانكلاضعبيفتوباتيف

سيدربسقيتسمردلا"دصقوهئاـنبلثدحلانصحىلعةثالثونيعبراوثالث

ىلعنوملسملارهظتساورصعلاتقوىلاراهنلالوأنمناقيرفلالتقويساقوفلا

نيإروفقنىفتخاومهنمًاقلخاولتقومورلاءاسؤرنمةءاجومحزوعأاورساومورلا٢0

ماقوهيابقحلوجرخليللايفناكًالوهراهنيفابتدحلاةانقيفيساقرفلاسرب

ىلعلتويباقرلاسيئرىقتسمودلاداعواهانبنأىلإثدحلاىلعةلودلافيس

هلاتقلةلودلافيسراسوهروسبقنوهرصاحوةئاثلثرنيعبرأوعبرأةنسثدحلا

.Cod.omسرافؤ)Codd.modoساقوفلا,modoيساقوفلا 2) B(1
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سمخةنسيفطترهنطبىلإةلودلافيسازغوسقيتسمودلافرصنابرًقالو

ناكقيراوزلايفرخألابناجلاىلاربعوسانسرأرهش"ىطاشىلعلزنوةئاثلثونيعبراو

قيقشمشلانأمزهنافةلودلافيسةسبكفقيرطبلتيف1)قيقشمشلانيبسنأي

لاقييذلابردلاىلإزرألفاقةلودلافيس2إىنثاوقيرطبلتةلودلافيسحتفو

لاجرلابءانحتاوبردلااذخادققيقشمشلانيبوسقيتسمودلاىلاونيطايخلابرُدهَل

فلخدقةلودلافيسناكومهيلعةلودلافيسرهظتساومهنيبلاتقلابشتناف

نصحىلع(94")لوّرلاُهلمسرونادمحنبيلعنبنيسحلانيبرئاشعلاابأكولدب

ُهلمحونوألةرسافرئاشعلاوبأهيقلوسقيتسمودلانيبقيرطلانالجرخف4)ساومرعأ

غلبىتحًاضيأةبونلاكلمجرخرصعلاكلذيفوأرسألايفتاموةّينيطنطسقلاىلإ

تلتقواًرحبواًربرصمنمهيلاركاسعلاتراسواهنميبسولتقواهبرخوناوسا

مهنوصحنمنصححتفونيمزهنممهوقابيلدوًايثكاًددعةبونلانمتبسو

ىلإهتيرسذفناوةئاثلثونيعبراوسمخةنسيفةلودلافيسازغو.3)ميرببفّرعي

ةلودلافيسداعوقرحولتقوهورسف6)سطنغابلانيبسوغيتارتساودجوفودمح

عّرستفماشلاىلإًاهجوتمسقيتسمودلانأهبلصتاوهرصاحودايزنصحدصقو

تسةنسلوألاعيبريفاحلصهحتفوثدحلانصحىلعسقيتسمودلالزنوُهعفدوهئاقل

ثدحلانصحسقيتسمودلابرخاوبلحىلإاوفرصناوهلهأنمآوةئامثالثونيعبراو

ُهللاقينصحىلعلَّزونيقرافايمونوزراودَمآةيحانىلاقيقشمشلانيبسنأيراسو

7)اجتهمالغأةلودلافيسميلاريسوةئاثلثونيعبرأوعبسةنسيفدَمآلمحنمينايلا

هركعنممورلالتقواحتمزهناوقيقشمشلانيأمهاقتلاوفالاةرشعيف8)يكساكلا

ليسبًاضيأراسواجتداوسعيمجىلعاولوتساوفالاةثالثاورساوفالاةسمخءاهز

ىلإاهعالحرواهحتفوطاسيمسىلعالتوقيقشمشلانيبسينايو9)سنمومكربلا

Chicetinfra(1قيسمسلا:B(2اشتناوB(3ىفاف
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اًراهظتساهيلعة)مورلارهظتسوأامهاقتلاوةلودلافيسراسفاهرصاحو1)نابعر

امهئاغهوجووهباعلانمرساو3)قيقشمشلانُإهعبتوةلودلافيسمزهناوًاميظع

ةينيطنطسقلاىلالخداوةئامثالثونيعبراوعبسةنسنابعشيفكلذوهددعرثكي

ز)مهحالسنوسيالوٍمويخباكر4)مهوأمهبفوطوسرافةئامعبسوفلاىرسألانم

لامعالانعهلحهيلعررقيذلالاملالمحيةلودلازعتسمعفاددقةلودلارصانناك•

ةكلابهملعلةلودلارصانيفةلودلازعمعمطةلودلافيسبيصأالوهدييفيتلا

ىلاةلودلازعمجرخفهترصننعهسفنبلوغشمُهنافةلودلافيستقحليتلا

لخدونييصنىلإلصوملانمراسهجورخةلودلارصانغلبًالوهبرحلاًدصاقلصوملا

ابأنأةغلبوديعقربىلإلصوونييصنىلإاهنملحرولصوملاىلإةلودلازعم

امهيلاةلودلازعمذفنافامهعمركسعيفراجنسبةلودلارصانىنباهللاةبهواجرملا١٠

تقولاقيضلهلاحبملحرومهيخاوكرتواهعمنيفارضافةتنباهسبكفةيرس

يبأمخيفاوّروبهتلاوةراغلاىلاةلودلازعمباحصأعرساوُهنمًائيشلمحنع

مهوسبكوامهباحصأيفهوخاواجرملاوبأعجراوّرقتساًالوامهباحصاوهيخاواجرملا

ةلودلارصانلخدونييصنىلاةلودلازعمراسومهضعباولتقومهتعامجاورساو

فيسهوخأءاقلتفةلودلافيس(92)هيخاًاريجتسمبلحىلإاهنمونيقرافيم1•

نيبسلجوريرسىلعهسلجأوهديبهخعقتىلوتوهسفنبهمدخوءاقللجأةلودلا

رصانهيلاداعاوةلودلازعموةلودلارصاننيبلاحلاةلودلافيسطسّوتوويدي

ّرعمًافكناومهيلانسحاومهيلععلخنأدعبءادلومهرسانيذلاىرسالاةلودلا

شروقىلعمورلاتراغولصوملاىلاةلودلارصانداعودادغبىلالصوملانمةلودلا

تامةنسلاهذهيفوىرسألاصلختساوةلودلافيسمهلىرساو6)ًاقلخاوبسو٢٠

7)نيعبسوىدحاونيتئاموفلاةنسيناثلانيرشتيفمورلاكلمنوألنيبنيطنطسق

B(1ناعر:CنايعرCadd(2.ارهظتساثقرلايفامجرومورلاىلع
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ردنكسالاهبعتأ•ذنمكلمامةلمجناكوةئاملثونيعبراوناكةنسناسعشيفكلذو

نامنتامنأىلاهبدرفناامو1)هادلووخيشلاسناموركلملايفةكراشنأىلاو

تسهيمحسونامورعمونينسعبس2)ينيريآهمأعمهكلامةدماهنمةنسنيعبراو

يفكلذوسونامورهنباهدعبكلموةنسةرشعسمًخادرفنمكلاموةنسنيرشعو

ريضوقرشملاىلعسقيتسمودساقرفلاسدربنيبنوالريصوعيطملاؤ)ةنسةرشعسمخ•

5)حتفوألتقوىسوسوسرط4)يحاونأىلإنوالراسوبرغملاىلعسقيتسمودهوخاروفقن

ةفالخنمةنسةرشععبرأيفوةئاثلثونيعبراوناكةنسلاوشلّوأيفةّينوراهلا

نوألدروولتقونينسرشعماقأةيكاطناىلعكريرطبسروفوطسيرخريصعيطملا

لحروكانهىلإبلحنمةلودلافيسهَجّوتو6)ركبرايدةيحانىلإسقيتسمودلا

ةريثكًاوصحبرخوًارفاوتمًاددعهلهأنملتقوماشلاةيحانىلإسقيتسمودلا10

نولخثالثلدحالامويرصمىلإكلذبرابخألاتدروو7)ةلودلارصأنيدمحمرساو

ًاميظعًاثعشمهعاعرورصم8)ماوعتششفةئامثالثونيعبراوعستةنسمرحملانم

اودــصقوةودغنينثالامويعاعرلاحبصاومويلاكلذيفسئانكلاىراصنلاقلغاو

اوكتهواهباوبأاورسكوعمشلارصقيفةيكلملليتلاكالملاليئاخيمةسينك

رصقبةيبوقعيللىتلاريقيلاةسينكىلإاوعجرواهنمِهباورفظاماوبهنوةسينكلا١ه

نمنواخناشلرهظلاةالصدعبةعمجلامويناكًاللفكلذلثماهباولبقعبشلا

مهبايثتذخأوسانلانموملاعلابهنفةفجروجقيتعلاعماجلايفةحيصتمتومّرحملا

تشعشوةسينكلاتبهنوًاضيأاهباوبأترسكوليئاخيمةسينكىلاعاعرلاداعو

ةفورعملايهوةديسلامساىلعجيلخلاسأربةيوقعللتناكةسينكًاضيأكلذكو

روفاكبكرومورلادالبىلإوزغلنوملسملاتأّيهتوكلذلثماهبلعفسيراب٢٠

ناكورحبلاىلإاهبناكًاميظعًايبرحًاكرمحرطيلفقووةعانصلارادىلإديشخالا

هيلعاومحازوهتفاحىلعاوسلجوهيفسانلاعمتجافىسرمرخآبكرمطشلاىلع

Cadd(1.هليفصوBimendose(2يفوزَو)Cadd.ةفالخنم
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نيعمتعاوناكيذلابكرملاكلذتلفنافرحبلاىلإرخألابكرملالورتاورظنيل

يفُهلةقصاللابكارملانمةّدعقرغو(92)مهعمجأبمهلتقمهيلعلامومهبهيف

لجرةئامسمخءاهزسانلانمتامواهيفناكنمعيمجكاهًواسانأةكولممرحبلا

ةسائرلايفُهوسردترامةسينكيفنفُدورصمبةيردنكسألاكريرطببويأتامو

نياروجولامسقلاوبأتامونينسعبرأكرطبريغبهدعبيسركلاماقونينسناك•

نيعبراوعستةنسةدعقلايذنمنولخعستلتبسلامويرصمبحاصديشخألا

"ةرامالامهلناكوديشخألانيبيلعنسحلاوبأهوخأهدعبةرامألادلقتوةئامثالثو

ةلودلافيسازغةنسلاهذهيفوهيبأمالغمداخلاروفاكرومألاىلعبلاغلاو،هيلعًافقاو

نوالدجوعجرأوةيجُمانغَمغوًاميظعًاّيسيسوًافلانيثالثءاهزيفمورلادالب

1)كجكآآةراغمبردبفورعملابردلاىلإُهقبسدقساقرفلاسدربنإسقيتسمودلا١*

اوذخاومورللىراسألاويسلاعجتراوهركسعبعقواوُهبراحوقياضملاهيلعذخاو

ىرسأهباحصأيفابيضوريسيرغنيفةلودلافيسصختوهنئازخوهءاكعيمج

نيعبراوعستةنس3)ناضمررهشأنمفصنلاسيمخلامويةفقولاتناكوالتقو

اهنمراسواهبتابوةمينغلادعبًامزهنمقناوخلاىلإةلودلافيسلصووةئامثالثو

يفشطبرقاةريزجىلابرغملاسقيتسمودروفقنازغوبلحىلااهنموةصيصملاىلا١٩

رهشأةينامثاهرصاحوؤ)ةئامثالثونيسمخةئسمّرحملانمفصنلايفاهلزاولوطسأ

درووًاريثكًاقلخاهلهأنمىسودجاسملانماهيفامبرخو4)سيمخلاموياهحتفو

عاعرنمقلخلاحلايفعتجتف6)رزاعلا)تبسةيلاةعمجلامويرصمىلاكلذبربخلا

7)عمشلارصقبأةّيكلملليتلاليئاخيمةسينًكاضيأاودصقواهماوعورصملهأ

سردترامةسينكوةيروطسنلا"ىتسينكاوبهنو8)ًاميظعًابارخاهورخاواهوثعشف٢٠

دييفرذئمويتناكوًاضيأاهوثشوكريرطبلاةسينكبةفورعملاوةدّيسلاةسينكو

C(1لحكآة)CرفصC(3ةئامثالثونيبراوعستةنسلوألاىدامج

Cadd(4.ةيامثالثونيسمخةنسمرحمفصن

C(5ديعمويوهوةنسلانمرفصنمنولاخنامث

Deestinم C. w(57نينامثلالبقيذلا.Cadd(6

C.اهيفامعيجاوبكتوو)Gadd.ميرمترس add(8



نماهذخايردنكسالاكريرطبلاسويناسرأنأكلذوأمورللمويلايفوةيبوقعيلا

كلذيفةنتفلاتديازتًالوا)ةرهاقلانارطمرذئمويوهوهللابزيزعلامايأيفةيبوقعيلا

ةنتفلانكلوعيمجلاقرفونايلغلانمةعاجيفةيديشخالاداَّوقلادحابكرمويلا

ىراصنلاتوصتناكوةليوطةّدمًابارخةقلغمتيقبفليئاخيمةسينكًاَمافأ

ةسيئكلتملاوعمشلارصقيفةبقلادجسمدنعيتلاسرديسيإةسينكيفةّيكلملا•

ةيردنكسالاىلعًاكريرطبًايبأريصتنأىلإبارتلابةرومطماهباوبأوةقلغمليئاخيم

اهحتفنماوعنمدقاوناكنيملسملانالاهحتفنأىلإدهتجيوفطلتيلزيملُهناف"

روفقنسونامورلقنوةراهيفنولصيةيكلملاعجرواهنمُهَنكمأامركومدرلاعقو

هريسوقرشملاىلع(935)سقيتسمودهريصوشطبرقالهحتفدعببرغملاسقيتسمود

يبيسلاقيشراهيلاوعمسوسرطريغنهيلاراسفاهرصاحوةبرزنيعىلعلزنوهيلا١·

ةعبرأوحترساولجرفالاةسمخءاهزاهنملتقونويسوسرطلامزهناومهاقتلاو

مدهوةئامثالثونيسمخةنسةدعقلايذيفنامألاباهحتفوةبرزنيعىلاداعوفالا

اهلهأاهيلاَدرواهروسىنبوةلودلافيسداعوسوسرطىلااهلهألقتناواهروس

نيسمخوىدحاةنسلوألاعيبررهشيفشعرمو4)نابعروكولدنصحَو)مورلاحتفو

نيبديعسنبثرحلا)سراوفلاابااوفداصوجبنمىلعًاضيأمويلاتراغوةئامثلثو١•

سقيتسمودلاروفقنيفاووةّينيطنطسقلاىلإهولمحو"ورسافاهلاًدقتمناكونادمح

ُهثمبرقنأىلا6)هربخيةلودلافيسملعيملةسبكهلهتافاومتناكوبلحةنيدمىلا

بلحىلعةلودلافيسماقاوهئاقللهركسعروهمجيفهمالغاجتذفنآهّوندبملعأو

نأهيلعلمحو7)زازعإةيحانيفاجلقيقشمشلانيبسيناييقلوهركسعةّيقبيف

روقنعطاقيلةلودلافيسركسعمىلإداعواجتمزهنافهفيسبُهرضوقيقشمشلا٢·

بلحلهاوهركسعنمهعمىقبنموةلودلافيسنوكيفهئارونملصحيو

بلحىلإروقنراسوواقراوهيلعاقلطاروقنركمبرقاذاف8)ةيدملابنيميقم

Bomتاعر . 4) B(ؤ.Deestin C. 2) Deestin C(1

Bomزازعإ . 7) C(6سارفC(3

C(8ةنيدملاىلع٢٥



باوبأدحأجراخةلودلافيسفقووُهنع1)دعبوأُهاهفهركعىلعاجتفرشاو

فلاةئامءاهزمهنمهيلاجرخفةنيدملالهأرفنتساودوهيلاباببفورعملاوهوبلح

ةعاسهبراحفةلودلافيسىلعقيقشمشلانبسينايلـمحومورلابكومتفاوو

ىلاهرثايفلزيملوقيقشمشلانمهعبتاوسلابقيرطدصقوةلودلافيسمزهناو

ةعاجوهدرطمبحاصلتقوةلودلافيسركسعيفة)كتافنيعبساهللاقيةعيض•

اولخديلدوهيلابابىلعاومحدزاوًاقولامورلالتقوةماعلامزهناوهباحصأهوجونم

ةليلةرشعيتنثالتبسلامويبلحةنيدمىلعروفقنلزتوقلخةطغضلايفتافؤ)هنم

اشنادقةلودلافيسناكوةئامثالثونيسمخوىدحاةــئسةدعقلايذنمتيقب

رمافاهترامجيفاهابتواهدّيشوةبلحلابفورعملاعضوملايف6)بلح4)رهاظأيفاًراد

ىجومهلُهنمءاعدتسابةنيدملاخويشنينثالامويهيلاجخواهيفامزاحواهبرخيروق10

هركسعلخديو6)ةنيدملاُهلاولخيوالامهيلااولمحيومهثمؤينأىلعباطخمهنيبوهنيب

مكتاقمّمتبتردقمكظاروفقنمهللاقمهنعفرصيورخابابنمجرخيوبابنم

مهيلعمترفنةنيدملايلاحصألخداذافنامألاينمنوبلطتينوقدصقوةقزألايف

مهللاقفًاحالسلمحيةنيدملايفدحأيقبامُهنأمهضعبُهلفلحفمهبمتعقواو

(98ً)الامآمكيطعاوينيبومكنيبامرّرقتيلبرغيف'يلااوجرخاومويلااوفرصنا1•

ساّرحلاليلقةنيدملاروسمورلااوأرمويلاكلذةّيشعيفنكلوةنيدملاىلإاوداعف

.ةعاقلاىلإاوفحزواهيلااولخدوناديملاوحتنمرحسلايفاهوحتفواهروساوبكرف

دعببلحيروفقنماقاواهنعمورلااوعفدفمليدلانمةعامجاهيفناكواهيفنماولتاقو

موياهنعلحرومكغتويبستوةنيدملارهاظيفبرضتهايارسومايأةينامثةنيدملاهحتف

7)عاتملافونصولاومألانمهباعلااودَرودّوزتدقوةدعقلايذخلسءاعبرألا٢0

ةّينيطنطسقلاىلالخدوىصحيالامعاركلاوحالسلاو

نيعبسوعبرأونيتئاموفلاةنسراذارشعسداسيف8)كلملاسنامورتامو

.Bom(4ةنيدملاىلإ.Cadd(ىكتوؤC(2دعباوC(1

.Badd(6.اهاربC(6دلبلاCadd(7.ددعلاو

Cadd(8.نينثالاةليل"٢•



نينسثالثكلملايفهلوةئامثالثونيسمخونيتنثاةنسرفصنمنولختسلوهو1)

نيذلاريغنيلفطناكنيطنطسقوليسابنادلوهدعبكلملايفسلجوةرهشاةعبراو

ةكلمملاريبدتىلوتونينسسمخنيطنطسقرعونينسعبسليسابرمحناكلب

روتننوكينأنيصلامأةكلملاتأروسمونوكاربلاليسابواونافوتامهتدلاو

اهيدلوعمةسينكلاىلإترضخلهريبدتنسحوهدادسنمرهظالةكلمملاؤ)هدي•

ُهلتمسرورضحنمرئاسوةّينيطنطسقلاكريرطبسطكليفلاثةرضحبهيلاامهتملسو

؟)نوكينأسقيتسمودلاروفقنرّرقوامهيفىلاعتهللايقتيوامهكلمرتفديواهريدينأ

اـهيدلونيكملاوةكلملاظفحيوهظفحيطالبلايف6)اميقمهمسرأىلعسمونوكيالا

ناظفحيهوخانوالوهوباساقوفلاسدربنوكيناولاجرلاغلابماوغلبينأىلا

مايالايفهيلعناكامىلعمدخلاونيواودلاباحصأنمدحاولكّرقاوةنيدملا١·

سوفنيفةرَّرقامنسحفتاوزغلاىلعاًرفوتموهنوكيناوكلملاسونامور

هماقمنوكينأىلعواهيفقفتيوزكاسعلاعمجلةيراسيقجرمىلإجرخوةعاجلا

غلبأكلملاىلعهئاليتسانأىأرونيملسملارايدنمهديريامهيلعبرقلكانهًامئاد

داعو8)ةيراسيقيفكلملابُهليدورمحألافلحلاسيلوةسايسلايفدمحاو7)ةبيهأ

ةدلاواونافوتةكلملابروفتنجِّورتينابلاحلايفكريرطبلارواشوو)ةّينيطنطسقلاىلإ١٠٠

اًرباصكلملانوكَياًدلواهنمدلوأناويكلملايفاهلًاكراشمنوكيونيصلا

ًاّيفوصاًيجايفةكرابوجاتلاكريرطبلاُهسبلاوكلذةعاجلابوصتسفامهتافودعبُهل

ُهيبدونيطنطسقوليسابامهيدلومأستوكلملاسونامورةمرحاونفواتجورتو

رّيصو1o)اهطبضيةّينيطنطسقلابماقملاُهلمسرواًرصقءابآلعجوكلملاباهعم

ةنسةرشععستيفروفقنكامناكو.11)رهشاةسمخروفقنكلمنأىلاوكلملا

Cadd(1.ردنكساللCadd(2بمايأةتسوؤ)Cadd.رمأ

C.هحوتفعباتتو.%)Cadd.ليسابB(6همسا add(4

C(7ةبيملايفCadd(8.ةنسلانملوليأنمنولخنامثل

(1oاهنباوقارعالاةاعارمواهطبضل٢• Cبآرهشنمرشعسداسلايف.Cadd(9



نبىينايريـصوةئامثالثونيسمخونيتنثاةنسبجريفكلذوعيطملاةفالخنم

ىعسيميلسينبنميجراخةارشلاةكربيفجرخو1)سقيتسماودقيقشمشلا

لهأنممهريغنموبرعلانمريثكهيلاعمتجاويملسلادمحأنبدمحم

هريخرصمبحاصديشخالاروفاكغلبفهعمجرثكوهرمأيوقو(94)عمطلا

ثداحنمًافوخماشلاِهبيوقاًركسعذفناوكلذلقافهديرنثميماشلاناكو•

ىلعمهليوهتماقملاطولاتقالوبرحيةودتبيالنأهباحصأىلإمّدقتواهبثدحي

نمىجافخلالامشفرعيبرعلانملجريلايللاضعبيفهيلعىرسافلاحلاكلت

يغُمةّدملقتعاواليفًابكاراهبرهشفرصمىلإةلمحوًاريسأةذخوليقعينب

ةنسرخالاعيبرنمرشعةعبرأةليلمظعيودورصمبةلزلزتثدحوهليبسيلخو

سانلالهتبافداوسلاىلاهدعبوةّرمحمسمشلاتحبصاوةئامثالثونيسمخونينثا١·

هنمسانلاسبآَوُهلضرعءاخرتسانمًاديدشًاضربةلودلافيسضرعوهللاىلا

هجوتواهلهأرداصوناحىلإراسوهركسعنمةعطقاجتذخاوتوملاىلعفرشاو

لوخدلانمهنكمتملفاهبيلاعملايلإمأةلودلافيسةمزحتناكونيقرافايمىلا

راسوهتعاطنعجورخلاوهالومىلعفالخلارهظاوههجويفباوبالاقلغبترماو

نادلبضعبهدييفبرعلانملجروهواهبحاصدرولايلابعقواواهكلموطالخىلا١٩

نيقرفايمىلإعجرواهكلمودكزانمىلإراسوهدالبوهعالقكلموهلتقوةينيمرأ

دآوقلاىلاةلودلافيسبتكوةميتشحبقأاهمتشواهلتاقوهالومةمرحرصاحو

هيلعيعوطالخاىلاراـسفدكزانملهأهيلعيضقهلتقبمهرمأيهعمنيذلا

نكيملفمهقزرابدنجلاهبلاطولاومالانماهيفناكامنعهعفدواهيفميقملاهمالغ

ُهنعاوقرفتوهيلع2)اوثعشفمهيطعيامهعم٢*

تيىلعكريرطبعيمجناانحويريصعطملاةفالخنمةنسةرشععستيفوأ

نيسمخوثالثةنسيفوةنسلاهذهيفوؤ)قرحولتقوفصنونيتنسماقأسدقملا

ريثكعمجيفسوسرطريقهيقلو4)ةندانمبرقلابلزنوكلملاروفقتجرخةئامثالثو

..line8 desuntin C(جرخو-هللاىلا)(1

Deestin.ةجحلايذلوأيف٢٩ C. 4) Cadd(اوبلغشفؤC(2



ةندأنمبرقلابلتىلانوقابلامزهناففالاةعبرأءاهزمهنملتقومهمزهف

مهرسأبمهولتقولتلايحاونعيمجنممهولتقومورلامهبطاحاوهقوفاولصحو

اه2)رصاحو1)ةصيصملاىلعقيقشمشلانيبسينايلزوأةصيصملاىلاةندألهابرهو

قرحأنأدعبفرصنافةريملاهبتقاضواهيلعردقيملوبوقنةّدعاهروسيفبقنو

امنادلبلاهذهنموهنملتقوىسواهيلاوحامونولملابرخواهيلاوحامبرخأو•

ُهـعمركسعيفناسارخنمناسنابلحىلإتقولااذهيفدرووهددعرثكي

مورلاشيجءاقللريسملاىلعةلودلافيسىأروهيأرعمتجافمورلاوزغلًادصاق

دقمورلايقلفةبقيفالومحمراسفًايلعةلودلافيسناكوةصيصملاىلعلزانلا

عجروبلحيفورغثلايفالغلامظعلايناسارخلاعومجتقرفتوةصيصملانعاوفرصنا

ىلاوةلمرلاىلاوقشمدىلارغثلانملقتناوناسارخىلااوداعودادغبىلامهرثكأ10

تلوتساومورلانمفوخلاوءالغلانماًبرهريثكقلخ(94)نادلبلانمامهريغ

ىلااهلامنولمحياوناكاهلهأنأكلذوؤ)سريقأةريزجىلعشطيرقامهحتفدعبمورلا

نيثالثونينثايفريثكعجرصمنمةّدملاهذهيفاهازغوًاحلصنيملسملاىلاومورلا

ًاكرماوذخوًاريثكقلخاورساومهنماولتقومهيلعمورلااورهظتسفةّيرحًاكرم

دوقننملوسرةلودلافيسىلعدروونيمزهنمنوقابلاداعوهلاجررئاسبمهنم١ه

ًاعصرمًاجاتسبوريرسىلعسلجوهيلعهلوخدلةلودلافيس4)لمعتفأمورلاكلم

ىلعُهنَمآوهيلاريسملابهرمأياجتىلإ6)لسراونيقرفايمىلاةلودلافيسراسورهوجلاب

ّمشركًساللفهيدينيببرشوهدنعماقوُهنعحفصفهيلااجتراسوهلاموهسفن

ًاظيغّدشاةلودلافيسةمرحتناكو.هيلعاوظاتغافلوقلايفمهيلعظلغونابلغلا

هيدينيبنمماقينأرماواجتىلعةلودلافيسحاصفاهاياهمتشواهلهراصحيهيلع٢.

ةنسةدعقلايذيفرغثلاىلاكلملاروقداعوهولتقوفويسلابهيلانابلغلابثوف

ىلااهنماوبرهدقاـهلهأناكوةنداىلعهبراضمبرضوةئامثالثونيسمخوثالث

ملوةيكظأ8إىلإبرضتُءايارسوًاموينيسمخ7)نعافينةصيصملارصاحف6)ةصيصملا

Deestinامايأةثدامورلاو)Cصربق C0 :2) C(1
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ةصيصملايفءابولاوءالغلالاحمظعوةراسقىلافرصنافءالغلاةّدشلدلبلاهلمحت

ةـصيصملاىلإروقنداعوةتيملالكآىلاسانلابرمألاغلبىتحسوسرطيفو

ةثالثونيسخوعبرأةنسبجر1)ةرشعىدحأسيمخلامويفيسلاباهحتفاهرصاحو

رسجلاىلعلاتقلاعقووةصيصملامورلاكلموأابترفكىلاةصيصملانمسانلابرهو

كلملاراسواهلهأمهرظنىتحسوسرطىلامهباوزاتجاومورلادالبىلاةصيصملالهأ

اـهلهاسمتلاويميسنلاقيشراهيفناكفاهرصاحوسوسرطىلاةصيصملانم

ليجلاباهلهاىقلتوةنسلانمنابعشفصنيفؤ)ةنيدملاُهَلاوملسومهنمفنامألا

دحاولكلمحينارعاواهنعاوجرخومهيلإنسحومهيلععلخوهماعط4نممهمعطأ

هباعلأنمةعامجمهعمرّيسواوراسومهرمأاماولعففهلمحقيطيامهلحروهلامنم١٠

يفمهضعبلمحوةيكاطناىلااولصونأىلامهنعنوعفديومهقيرطيفمهنومحي

;)آلاوًاضيأسوسرطدقوهلبقنًمابلاوةصيصمللكلملادلقواودارأثيحىلارحبلا

صخروترمعفةهجلكنماهيلاةملاكملابلجواهنيصحتواهترابعبهيلامّدقتو

فلخدقنيقرافايمىلاهريسمدنعةلودلافيسناكواهلهأ6)اهيلاعجارتواهبرعسلا

ةيكاطنالهابثووحتفىعديًامالغةيكاطنابفلخفبجاحلا7)هوعرقهمالغبلجن١•

ناسناهبقصتلاوسوسرطنمدراولايبيسنلاقيشرىلااهومّلسوهوجخوحتفىلع

فيسنأهعمطاو(95)هرماريبدتىلوتويزاوهالانسحلابفرعيةيكاطنالهأنم

و)مليدلانمةعامجويمليدلا8)ريربتأقيشرىلإنمأتساوماشلاىلادوعيالةلودلا

ةريثكبورحنوعرفنيبوقيشرنيبىرجوبلحىلايزاوهالاناوقيشرراــسو

قيشرلتقومايأةرشعورهشاةثالثةعلقلالتقوبلحةنيدمىلإقيشرلخدو٢٠

يزاوهألانيبومهيلعًاريمأيليدلاريربتاولعجوةيكاطنأىلإهباحصأمزهناوكلذدعب

•Deestin C(2:نمتلخةليلةرشعىدحالC(1

Cadd(3.ءاعبرالامويC(4ىلامهاعدوCadd(5.هتهجنم

Cadd(6.نمةعامجB(7نوعرفChicetinfra(8ريزد

C.هيوعرقعماوناكنيذلا٢• add(و
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بلحىلإداعوهوعرقمزهناوةعقواهنيبترجوةيكاطناىلاهوعرقدصقوُهلربدملا

ىلاعجروهوعفدوهوبراحونوعرفباحصأهيقلوبلحىلاهرثايفيمليدلاريربتراسو

نأنايصعلاوفلخلااذهةدميفأةيكاطنأكريرطبسرفوطصيرخىأروةيكاطنا

هباحصأنموأةلودلافيسنمةبهتدعباميفهيلعقّلعتيالئل؛)ةيكاطنانعدعبي

كلذلبرطضيملفهتءاسايزاوهألانيأدصقوهبماقاويبلحلاناعمسريدىلإراسف•

ةلودلافيسداعنأىلاناعمسريديفيقو

درتقاوةئامثالثونيسمخوسمخةنسمّرحملايفرصمبديشخالانيبيلعتاموأ

ةبطاخملايفهسرىلعيرجينأىأروةرامالابيسلانمعنتماو.رمالابروفاك

يفناكوة)هلبقنمًافلختسمماشلاىلعجغطنيبهللاديبعنبنسحلالعجوةذاتسالاب

ز)نبأانحويلةذألاريثكناكوىجانصلاليعامسانبدمحمبفرعُييلوسدقملاتيب10

ِهِباًيراجمدرلاناكامرثكأهلبالطالابُهلةيلاملاوأسدقملاتيبكيرطبعيج

رصمىلإصخُشهلهتيذأتديازتاملوهن.ُهسمتلااملكُهلعفديكريرطبلاناكو

هريغويجانصلانمهبيلبموهاماكشوىراصنلاباتكلابدضتعاوروفاكدصقو

عمبهرمأيماشلاىلعهتفيلخجغطنبهللاديبعنبنسحلاىلاروفاكبتكفأ

ُهمالعاوهيلعُهلبحيالامبهتبلاطمنع5)هديضبقوةيدأنمهريغوهنعىجانصلا١•

كلذب.7)هللاديبعنبىلأةصتم6)روفاكةبتكملزتملوةدكةيانعُهنأ

ديعبرقوهيلعوهًامجعقيملفاهنومضمبيجانصلا8)بتكهللاديبعنيبارأ

هيلااهلمحيناكيتلاهموسرنعةدئازءايشأُهنمسمتلييجانصلاهَجوفةرصنعلا

هللاواديبعنيبفرعوةلمرلاىلاكريرطبلالزنفةديدشةبلاطمةبلاطوديعلاكلذيف

to)نيكتأىعسيهداَّوقنماًدئاقهعمهجرفًائيشهينغتالةبتكملاناولاحلا٢0

هريغالويجانصلانكميالناو11)مهتنايصوأىراصنلاظفحينأهللازعواو

1) DeestinB 2) DeestinC g) Bom.

Btantum:دصلابهبتكمسمتلاو habet(8فاطلالانمهلةبلاطملاوC(4

Deestinبتاكوهو C. 8) C(7نسحلاىلإ.Cadd(6

(Ioقيلب11)Bمضنايصو٢٩* Cديعmodo,دبعCadd.modo(9
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يدتسيذقاوِهيلعكريرطبلايكاحتيجاصلاىلعمظناوملظيالاومهتماضتسانم

مظنفهبلطامهيلاعفديملودئاقلانيكبهيلعكريرطبلاىتحُفهْنِمُهسمتلاام

ىلإالوسرذفناوسانلاءانفأنممهريغوهعابتوهتريشععمجفكلذيجانصلاىلع

نع1)لقاثتوأهسفنىلعفوختفعمجلالاحهغابوهيلاهروضحىعدتسيكريرطبلا.

بجيالامبيتبلاطمويتيذأنععنلابتاعفدهيلامّدقتدقسيلألوسرلالاقيضملا

ةعوينيمحيويديأىلعّدشينميعمهللاديبعنبة)دمحموبأذفنأدقويلعُه

ىلإىّدأوفرصنانأىلإلوسرلابفطاواذهىتقويفهيلاريصملاينكميسيلوىنع

اهيفنَّصغوةمايقلاةيلكلاباوبأقلغتنأبكيرطبلامدقتو،باوجيجانصلا

ناهذفنايذلا(95)دئاقلانيكتىلعضبقوهعومجعملاحلايفيجانصلابكرو

ُءاطعاوِهيلإهلورتيعدتسيكريرطبلاىلإذفناوهيلاهذخاوكريرطبلاةلاحلهللاديبع١٠

اوعمتجاواباوجلوسرلاىلعّدريملوعزفلانمُهلخدتاملُهسفنهيلاقثتملفنامألا

اهوفلاوةمايقلاىلااهنماواخدورانلابنيطنطسقيرامباوبأاوبرضفباوبالاىلع

هـيلعاوردقاماوبهنوةسينكلااولخدوةمايقلاةبقتطقسواهباوبأاوقرحاوةقلغم

نينثالامويكلذوهنيعبمويلايفاهوبهنواهوقرحاونويهصةسينكىلإةّيعرلاهجوتو

عبسونيتئاموفلاةنسرايأنمنورشعلاوثلاثلاوهوأةرصنعلالبقيذلا15

دوهيلامدهوؤ)٣٥٩ةنسىرخألاىدامجنمتلخلايلسمخلةينانوينيعبسو

ًايفتخمكريرطبلااوقتلامويلاكلذيلاءاثالثلامويناكاملفنيملسملانمرثكأاوبرخو

نيطنطسقرمنحصىلإةورجورلتقةمايقلاةسينكيفتيزلاباجنمٌبجيف

؟)ىديوبيبحىسيةيراسيقلهأنمرخآكيرطب،دعبريصو4)ةرتحاو

ُهلجاعفاهترامجيفغرشوحبذملامّمروةمايقلاةسينكباوبأماقفسلدوطصيرخ٢0

7)لجركلذبّمتهاوأهددجوبرغأامداعأكريرطبلااموتابناةسائر6)يفوتوملا

ناكةمايقلاةبقىنفرامحلانأبفرعيوراوسنبيلعىّمسييلوقيينارصنبتاك

Deestin.ضعبىلعرانلاب B. 4) Cadd(نسملازوC(رخأتوةC(1

Deestin B, ubi(7نمز.Cadd(6لهسابأىنكيو.Cadd(3.دمعلا

tantuminveniturناكو٢٩



ةورثاذناكوماشلاىلعهبلغتدـنعقارعلانميكتلانيكفاعم)لجرلااذه

ه)هلاكسالبقكلذناكونيكتفامزهنادنعبرحلاةميزهيفلتقوعساولاحو

ؤ)ستسروأفسويةسائرمايأيفرشبنهقدصبفرعيلتنسةمايقلاىلعميقاوةمايقلا

ناكهنالنيطنطسقراملمجالاوأةقوأيفناكملكآونيكسابلاهيفلعف

تييسركلةيردنكسألاكريرطبسويناسراريبدتمايأيفوًارشكَميفاًدجًايظع•

ىلاديعاونيطنطسقيراملجلمجةّينيطنطسقلاىلاستسراهيخاجورخدعبسدقلا

يفاهيلعقفنأيذلاريخألااهبارخلبقاهرسأبةسينكلاتلمكتساوهيلعناكام

ةبيرقةدمبةرجهللةئامعبرأةنسرغص

هدنعنميونيملسملانمهدنعنمبةادافملاكلملاروقننمةلودلافيسسمتلاو

طاسيمسىلانيقرافاـيمنمةلودلافيسراسوكلذىلاهباجافمورلانمىرسأ١٠

نيسمخوسمخةنسبجرَلهتسمسيمخلاموييفتارفلائطاشىلعاىدفلاماقاو

يضاقلابونادمحينبنمامهريغوسارف+)يناوأةلودلارصاننبدّمحمبىدافوةئامثالثو

نممويلاهورسأنممهئالغينبنممهريغوساطقوريهزونيصحلايلانييمشاهلاقآ

نياومحروعلامهلعفدو3)سبحلايفةّينيطنطسقلابتامدقرئاشعلاوبأناكوهدالب

نممورلانمةلودلافيسدنعقبيملاملومورلاىراسأنمهدنعامعيمجو6)سطيلب1•

نيعبراويتئامب7)سقفالاةثالثلامهددعناكونيملسملاىرساةّيقبىرتشاهبيداني

ريزدأنيملسملانممهبىدافنممةعامجدصقوِهبكلذفحجأوةيموررانيدفلا

ماقاوبلح(96)لخدوىدفلانمةلودلافيسفرصناوهتلمجيفاوراسو8)يليدلا

نوعرفُهعموةّيقيفلومعُهلضراعملاءاخرتسالانمليلعوهوجرخوةدحاوةليلاهب

مزهناوو)نيعستأفرعتسلبقيرطيفةعيضيفيزاوهالانيبوزيربتعقاوفبجاحلا٢٠

ىلاامهلمحوةلودلافيسدييفنيريسأيزاوهألانياووهلمحوريربتباحصأ

مورلاجرخوهمالغنيدلايقتةكظنأىلعىلوواهعمةعاجلتقواهلتقوبلح

Cadd(1·لصودقCadd(2.ةرامعB(39سيساو

a) Bom. S) DeestinC. 6) DeestinC.
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برهونيبيصننماوررقوارادىلإاوفرصناوًايثكاًددعاورسأواولتقودمآىلا

رزيشىلإةلودلافيسراسوماشلاوحتىلإكلملاروقنهجوتومهنمًافوخاهلهأ

مهتماهذخأفهيلااهوجرخاوةديمرقلااهلهأنمىعدتساو1)جبنمىلعروقتلتو

ىراسالانُمهنمذخاو2)نانطبيداوىلااهنعلحروهوركمهلضرعيملومهمركأو

راسوسفنةئامثالثءاهزةنيدملانمتذخاوسلبىلإةيرستءاجواريثكاًددع•

ربعوحاترأنصححتفواهلهأيسواهحتفؤ)نيزختىلعلزنوداعونيرسنقىلاكلملا

مهسفنأىلعمهنمؤيوةيدملاهيلااوملسينأيفاهلهأىلالسراو4)اهيلعلتوةيكاطناب

مهتلتاقمىلإُءوجوحيالونينَمآاوُبحاثيحىلإمهلصوينأومهلاوماومهيلاهاو

مويلايفلحروةفولعلاهبتقاضومايأةعبسمهبراحومهيلعهضرعأامىلاهوبيجيملف

ةلودلافيسةيكاطناكريرطبسروفوطصيزخدصقومورلادلبىلاداعو5)نماثلا١١"

همدقوهيلعنيقلاخلانعهدعُب6يفآُهلعفامىلعهركشوهلوبقنسحافبلحىلا

همالغحتفمهجارخاببسبةيكاطناخويشىلعةلودلافيسمتِوهبصصختو

هيلاكريرطبلاعفشتومهرداصومهيلعضبقويميسنلاقيشرىلاةنيدملامهميلستو

اودهاشأمهسوفنيفدكؤتومهفهتلأسمباجافهعممهرسأطسوتومهضعبيف

نبةلودلافيستاموهيلعًاًدقحوُهلاًدسحةلودلافيسدنعهلاحنكمتنم1•

ةئامثالثونيسمخوتسةنسرفصنمنيقبسمخلةعمجلاموينادمحنبهللادبع

توباتذخاوأبلحىلإةيكاطلابميقملايقتهمالغراسو7)ةنسنيسمخوعبرأهرمعوأ

جرخاملو8)اهبنيميقمهدلووهميرحناكو.كانهنفديلنيقرافايمىلاُهعمةلودلافيس

نمةّيئادحلانماًدحأاونكميالنأىلعاهلهأيأرعمتجاةيكاطنأنميقت

ناسارخلهأنملجربلحىلإدروويدركلاشولعو)مهرمأاولوواهيلالوخدلا٢·

ةكاطناىلااوراسومورلاوزغنيدصاقفالاةسمخءاهزيفىسيعنبدمحمىعسي

Cadd(1.ةنسلانملاوشنمتيقبةليلةرشعيتنثالتبسلامويB(2ناطب

B(3نيرشتCadd(4.ةدعقلايذنمنولخسمخءاثالثلامويةيثم

.Deest in C(7نمC(6اهيلعهلوزننم.C add(5

٢٥[...C(و.Deestin C(8



VY,ـ A\ســ

ةيكاطناخويشنمةثالثيأرقفتاومهبمهسوفنتيوقءاقللمجأاهلهأمهتاو

نيأمهوةلودلافيسدــنعمهيفعفشومهرسأطسوتكريرطبلاناكنمماهلثمو

ةماعلافلأتوكريرطبلاسروفوطصيرخبعقالاىلعةماعدنياودمحمنيبوكنام

فرعينيملسملاهوجونمكريرطبللقيدصهبارته(96)امىلعفقووهباوعقريلهيلع

جرخيوهسفنلذخأينأهيلعراشاوِهِبُهثّدحوهيلع)اوكرحتامأُهَلفشكَورعيبأنبابه

صلختدقنوكيوبلحلامعأيفوهوالاحصيامُهْنافراهنلارخاةنيدملابابنم

هرمأيفرظنيهناةلعاوءايأهتحيصنىلعكريرطبلاركشفهئادعأنمة)رذاحيأًادغ

امبةقثلكنامنيادصقُيهنأىلعكريرطبلايأرّرقتساوباوصلاهيضتقياملعفيو

هباجافهبهعاتجاوهيلاريصملايفهلنذألاهلأسيكريرطبلاهلسرافةّدوملاديكنماهنيب

ًالوُهلعفذفنأغّرغتاذاهناوكلذتقويفهلاغتشابهيفهيلعجتحيبارحبكلامنبا١٠

هروضحيعدتسيكريرطبلاىلاكنامنأنملوسريفوليللانملوألاثلثلامرصت

تناوكريرطبايكلابامُهللاقوًاديجًابقلكلامنباُهَيقوهبهنمةقثهيلاراسفهرادىلا

كريرطبلاُهللاقاهيلعلمعتوانيفيأرلاءيستنكاسمودلبلاهذهلهأنمدحاو

مهعمطتوًادصقىلامهضهنتستومورلابتكتكنالةباجافيدّيسايكلذفيكو

امىلعليلدلانعُهلأسوزوتكالوطقمورلابتاكامُهنأكريرطبلاُهَلفحفانيف1•

مهنمدحاوةماقاورجانخلابهيلعاوبثوف،هيلعمهرفنتساوكريرطبلابعاقياللمهدعا

هسأرعطقطوقسعموضرألاىلإطقفهنطبيفةذفافرجحلارثآُهرضوًاقلق

بابنمتقولايفتجرخأوهتثجتلمحوكنامنيبأرادؤ)راوجتأمامحنوتأيفحرطو

نيعبسوناثونيتئاموفلاةئسرايأنيرشعينثه)يفكلذورهنلايفتحرطوةنيدملا٢·

لبقكئامنياذقناوةئامثالثونيسمخوتسةنسىرخالاىدامجنمنولخرشعلوهو

ةنازخيفوكريرطبلالزنميفهودجوامىلعاوضبقونيسقلاةسينكىلإًايوقحبصلا

شاقلاوةضفلااوذخاوةروتسمتناكةنأمهلرهظانأىلانزاخلااوبقاعوةسينكلا

ر)Cاولَّومًاعمةا)Bرداغ

C(3راوجيفCadd(4.ءاعبرالاةليل٢*



ه)سرطبراميسكمهيلااوذخاوةريثكسيلفحاصموساحتلاريغاوكرتيملو1)هريغو

فرعُيمهخويشنمخيشراديفهوظفحوةضغبحفصملخلابشخنميسكوهو

لتقنممايأةيناثدعبوةنيدملامورلااوكلمنأىلإهراديفلزيملوؤ)رعأنيب

ًاّرساهوذخاوىراصنلانمموقجرخفرهنلانمةريزجىلعهتثجترهظكريرطبلا

لتقدعبةيكاطنايسركثبلوةنيدملاجراخ4)ناسرإبأفورعملاريدلايفاهونفدو•

ةلودلافيسنب)ىلاعملاوبألصوورهشأةعستونيتنسكريرطبريغبسروفروطصيرخ

ىلعهيأمالغبَجاحلأ6)يوعرقأىلعلّوعواهيلعىلوتساوبلحىلإنيقرافايمنم

يفمالسلاةنيدمبيليدلاةيوبنبدمحأةلودلازعمءارمألاريمأتاموأرومألاريبدت

ةلودلازعهنالهدعب(97)بطوخوةئامثالثونيسمخوتسةنسرخألاعيررهش

7)يزاريشلانسحلانيبسايقللةرازولادلقورايتخبنبروصنميلإ١·

بصنوةنسلانمىلوألادامجيفرصمبحاصيبصخلاديشخألاروفاكتامو

ةرشعىدحاربعًالفطناكوديشخالايلعنبدمحأسراوفلاوبارصعدعبةرامالايف

ماشلابرنثمويناكوجغطنبهللادبعنبنسحلاهيبأمعنباهفلخينأىلعةنس

نيبرفعجلـضفلايلاريزولاىلالاومألاريبدتولومشىلالاجرلاريبدتنوكيو

ضبقوريزولالضفلاوبأدلبلاريبدتبدرفتاو8)روفاكريزوناريخنيبأتارفلانيبلضغلا١•

نيتنثاوةعفدرتتسافمهقازرابدنجلاهبلاطوريبدتلاهيلعبرطضاومهرداصوةعامجىلع

اًريدملومشنوكينأةديشخألاضرتملوهتيشاحنمةعامجرودوهرادتبهنو

ةعامجبتكومهضعبلمهضعبدسحرثكوريمألابىّنستيمهنمدحاولكراصومهل

هشويجذاقناهنمنوعدتسيبرغملابحاصهللانيدلزعملاىلادلبلاهرجونمومهنم

الوبرحريغبدلبلاكلمينأو)ىلعأةدعاسملاوةنوعملاُهَلاونمضواهمّلستيلرصمىلإ٢٠

ءابوكلذبنرتقاوتاوقألاوبوبحلاناكفتديازتورصمبراعسألاتبرطضاولاتق

عبسيفةّدـشلاتطرفاوةئامثالثونيسمخوثالثةنسنمءودبناكرأمظع

C.حالسلاؤ)CرماعC(4ايشراب add(اضيأاهةCً(1

.Deestin C(7نوعرفB(6ءالعلاB(3

Deestinىلإ"...٢٥ C g) C(8

AـM



نمقومنوطقسياوناكوفيجلاوةتيملااولكاوسانلانمفيعضلاكلهونيسمخو

ةّدعاهيفيريوًارفحمهلرفحيناكومهنفدقحليملوتوملارثكوءابولادازوعوجلا

كلتىلعمهرمالزيملونفكألولسغالوةالصريغنمبارتلامهيلعمدريوةريثك

ىلإصقنتلزتملوراعسالاتحتكلذدعبوةئامثالثونيتسوىدحإةنسىلاةروصلا

نيسمخونينثاةنسنملزيملليثلانأكلذببسناكودوهعملاىلاتداعنأ•

روقنلغشتبةصرفلااوزهتنادقرغلبلاناكو1)ًاصقاننيسمخوعبسةنسىلإةئامثلثو

ُهنادلبنممهرواجيامىلعاوراغوهلامجأفارطأيفاوثاعونيملسملانادلبوزغبكلملا

عقالاورغلبلاوزغىلعؤ)مهقاروأةلازحاوناكوسورلاملاسومهيفة)ىكبوأمهدصق

اوسبكفرغلبلاىلعسورلارهظتساوضعببرحبمهضعبلغشوةوادعلاتشتناومهب

اهيفاناكنيدلواوذخاونامألاباهوذخاومهكلمراديهو4)ريسلطأةامسملامهتنيدم١·

روقلغشتةّدميفةيكاطناىلانودروملانويناسارخلاازغورغلبلاكلم)ليئومصلأ

ىلايبسلاب6)اوتوأاورساواومنغواورفظفمورلالامعأاودصقورغلابلابرحيكلملا

دلبىلانويناسارخلااوداعونيملسملا7)ةعوطتمأنمريثكعمجمهيلامضناوةيكاطنا

سرطبهمالغذقنافةزغنمعجردقكلملاروقتناكًواّيباًراهظتسااورهظتسومورلا

to)ةردنكسالاةيحانبمهيقفو)يذابارطصالايأفورعملاوهو8)جردبوطرطصالآ1•

مهديدانصلتقومهبعقوأفمهتزغنماوداعدقو(87)ةيكاطناوةضيصملانيبيهو

ةريثكبايثوميسجلامبنويكاطنألاهارتشاومهنمةعاجوركسعلارالسرساو

ًءاقلتةكظاىلإلصوورالسلاصلختالواًمدقتممهورسأاوناكنيذلاىرسالاو

اوراصونيكاطنالاىلعلتقلانماوملسنيذلاهلاجرطّلستوميظعتلاومالكألاباهلهأ

مهوجرخاومهولتاقومهنماوشحوتسافةونع12)مهتالحروأمهلاوما11)نوفطخيأ٢٠

عجرورصمرايدىلاكلملاروقجرخةئامثالثونيسمخوعبسةنسرخآيفوةنيدملانع

Deestلكآوؤ)CهوقفاووC(4اريساط in C 2) B(1

(1oةنوردنكسا11)Bاوظفحتو CيزابرطالابC(9



ـ\VPMـس

ًافاخدالبلاهذهلهأنمىسولتقوانوترفكىلاغلبونيقرافايمو1)نزرأدالبىلا

ىلابىلإبلحنعجرخفةا)يلاعملاوبأُهفاخفماشلاىلاهّجوتوفرصناوًاميظع

مويلايفلحرونيمويماقوؤ)ةيكاطناىلعكلملالزنوبجاحلاهوعرقاهيففلختساو

يتئامو4)فلأمهتّدعتناكولتقلانماهلهأنمآونيرصمةرعمىلعلتوثلاثلا

سأراهنمذخاوصمحوةامحونامعنلاةرعمحتفومورلادلبىلإمهرفسوسق•

وهوىحضألاديعموياهيلعلزوسلبارطىلإراسو)ينادمعملاانحويسيدقلا

قرحاوةليللاكلتاهيلعماقاوةئامثالثونيسمخوعبسةنسةجحلايذنمرشاعلا

ذخاوفيسلابهحتفعينمنصحاهلناكومايأةعستًاقرعةنيدمرصاحواهضبر

ناكواريثكالامُهنمذخاوُهلةرواجملادالبلانمهيلااوأجتلااوناك6)ًاقُلخآُهنم

سلبارطلهأنأليلغرألاريرحتنيبدـمحأنسحلاوبأوهوأسلبارطريمأنصحلايف١·

ليزجلاموةريثكةئبضهعمناكَواًروسأمناكوهروجلهودرطدق7)اوناك

نمهدييفلصحواهيلعقافلحاسلانادلبىلإعجروهلامعيمجذخاو".رساف

باعلاحلاصوةبجنصحوةيقرعو8)سوطرطألانصححتفوهددعىصحيالاميبسلا

ُهعميذلايسلازّيموةيكاطنابربعويبصحيالامىرقلانمبّرخواهيلعةيقذاللا

لباقم1o)سارغأنصحىنبوسففلاءاهززئاجعلاوخويشلانماهيلعو)قتعاوأ١•

باحصأرئاسلمسرويجربلاليئاخيمُهللاقيًاسيئرهيفبتروبردلايفةكاطنا

ىلإداعوةّينيطنطسقلاىلإكلملاعجرولجرفلاةئمبتروهتعاطفارطألا

اهقتاسرعوززئساعداهيلالصًوالومداخلاخردبوطرطسألاسرطبُهمالغةيكاطنا

يفينارسلا10)شاشعأتاعطقملايفبتارولاجرلاسارغبنصحىَوقواهيلعقفاو

يلاعملايلاىلعبجاحلاهوعرقىصعوأاهيلياموةكاطناىلع12)نوربيأُهعمةعاج٢٠

B(1نورذآC(2ةلودلافيسنبCadd(3.نمنيقيعبسلتبسلاموي

ةنسلانمةدعقلايذ.C(4فالاةعبرأ

.Bom67) Deestin B(6)ىموردوربالاC(5

(1oسانب11)Cسديق BنيعوB(سوطوطرآوB(8

C(12نوريني٢٥



رئاسىلعواهيلعاوتاوقشمدىلاةطمارقلادروونيقرافايمىلايلاعملاوبأداعوةبلحي

ةميظعبحمهنيبعقووجغطنبهللاديبعنبنسحلامهيقلوةلمرلاىلااوراسواهلامجا

ماشلانمهللاديبعنيبمزهنافةئامثالثونيسمخوعبسةنسةجحلايذيفةلمرلارهاظب

ةئامىلعاهلهأمهعطاقواهوحابتساوةلمرلاىلعةطمارقلاتلوتساورصمىلالخدو

مهلامعأنماوذخاو(98)مهنممهسفنأاهباورشةيرصمرانيدفلانيرشعوةسمخو•

ىلوتوهرداصورصمبريزولاىلعجحطنبهللاديبعنبنسحلاوبأضبقوًاريثكّرشب

داعودلبلاريدتهيلاضوفوناريحنبلضفلااباريزولاقلطأمثدلبلاريدتهللاديبعوبأ

ة)همالغعمرصمىلاةيقيرفانمهشويجهللانيدلزعملاريسو1)ماشلاىلاهللاديبعنبا

ةــنيمىلالصوورهشاةثالثقيرطلايفماقاوةئامثالثونيسمخونامنةنس3)رهوج

ةديشخألايأرعمتجاوهمودقلرصملهأبرطضاو4)رصملمحنمنييداّيصلا١"

جرختنامألادلبلالهالومهلذخؤينأدعبرالاتقريغنمهيلاميلستلاىلعةروفاكلاو

"دوقواهرودصوةنيدملاخويشنمةعامجو7)دمحأنيدمحم6)رهظأوبأرصميضاقهيلا

هطخاوذخاوهوسمتلاامىلامهباجافهيلعةعاجلايأرمتام"وفّرعولوبقنسحب

مهيأرىنثنافىجاممهيلااوهناوطاطسفلاىلإاوعجروهيلعمهتداهشاوفقوأوكلذب

ريرحيمهيلعاورماوةبراحملاىلعاوقفتاولاتقلاكرتوةملاسملانمهيلعاومزعاوناكًاع1•

نيداّيصلاةينمىلاتارشعذقناووةزيجلاوأةريزجلاىلاركسعلابراسو8)ناريوس

هيلاىوضناوهيلامهتكأنمأتسافطاطسفلاىلارهوجركسعنمربعينمعنميل

رهوجركسعنمةعامجداعفرخاتايراشعهيلااقاسوزعالايلانيلاويديشخألارتب

10)ناقلشةينمىلإركسعلاعمجياوضفةيديشخألاكلذغلبونيدايصلاةينمنم

هرخانعمهركسعمزهناوةيديشخألانمةعامجلتقواهببرحلاعقوو11)مهنزاب٢·

Deest.دئاقلاؤ)Cadd.نمنيقبتسلدحالاموي inC 2) Cadd(1

C.برحالو add(ةنسلانمنابعشيف؟.Gadd(4رخآلاعيبررهش

C(6رهاظلاCadd(7.دمحمنب

etنبرحي:pro)ناريوس,ناريوثم infraريرحب,رغC pro(8

ComنافاسCadd(11.نابعشنمفصنلا)دحالاموي7* 1o) B(9



لاملانملمحفهرادىلإناريوسريرحيلبقومازهناحقامويلاكلذةيشعرصمىلا

ليللايفجرخوهبهتةّيعرلاوةّماعلاحاباويفئابلافلخوهلمحقلطأامعاتملاسيفنو

نينثالامويسانلاحبصاوةروفاكلاوةيديشخالانمةعامجُهعموابراهماشلاىلا

ريزولاذقناوةريثكسانهيفلتقودالبلا)تبهنوتافجرلاتبثكألجرلاوعزفلانم

دونبمهيدينيبودلبلااوردفطرشلاباحصاوهئابغنمةعامجؤ)ناريحنبلضفلاوبأ•

.رشعثلاثإءاثالثلامويناكاكفنامالابيدانيدانموهللانيدلزعملامسااهيلع

قشورصمىلإهعميتلاكاسعلاورهوجلخدةئامثالثونيسمخونامنةتسأنابعش

تناكَومويلاةرهاقلاثيحروفاكناـنج7)ءاذحأبراضملا6)برضوًاجراخ

عبرأمهكلمناكوةيديشخالاةلودرثيحتلازو،ءارحمةيلاخءاضفرنثموي

رهوجىلااونمأتسافةديشخألانمةعامجعجرو8)رهشأةرشعوةنسنيثالثو١"

ةيديشخألامعنعيمجىلعهديعضوومههوجونمراسفتأ9)ةعسأىلعضبق

ةنسلانمناضمررهشيفهئانببأدبوةرهاقلابةفالخلارصقأشناوةروفاكلاو

سانلاعضووالزنمواًرادَبحانممهنمدحاولكينبينأهباحصأىلإمّدقتو

اهبةرامعلايفمهيديأ

ىلايلاعملاوبأداعفبلحبيلاعملايلاىلعىصعدقبجاحلاهيوعرقنكؤأ١٩*

نيسمخونامثةنسيفناضمررهشيفبلح10)ىلاداعمث3٥٧ةنسنيقرافايم

رصمنمدرودقناكوبجاحلا(98)هيوعرقلالتاقمرهشاةثالثاهبماقاوةئاثلثو

12)يليغلابفرعُي11)نييسوسرطلاكيلاعصنمتلفانممدوسألجرةيكاطناىلا

يذلايدركلاشولععمةّدماهبماقومورلافارطأىلإمهبوزغيلريسيرغنيف

باحصأبرهوُهتقوُهُلاتغاوهيلعًاّلسمشرعىلعيليغبلالخدواهرمأيلوتمناك٢٠

C(1بهنبفاجرالاةرثكوC(2ةريبكةلاحىلعويفنم

.Dees in C(نمتلخةليلةرشععبسل؟C(4ناربجC(3

C(6برضمجراخراسودلبلاC(7راوجبCadd(8.اموينيرشعوةعبراو

(1oىلعلزنونيقرافرايمنميلاعملاوباراسو BةعستC(9

C(11سوسرطئاB(12يليغزلا٢•



سرطبلاحلايفيفاووةيكاطناىلعيليفرلاىلوتساونيريثكاوناكوشولع

يجربلاليئاخيمهيلاعمتجاوةيكاطناىلعلزومخضرسكهعموجردبوطرطسالا

عجضواهلامعأىلعتاراغلانممّدقتًامنةفيضةكظنأتناكوسارغبنصحييتلا

عمجنماوثكتيملوتقولاكلذيفدصقتاهنأنورعشياوناكاممهنالاهتسارحيفاهلهأ

ملفهيلاعولطلاباوردابفًالاخمورلاُءارفروسلااوظفحيللبجلاىلانودعصيلاجر•

هيلااوعلطنيذلاناكومهباحصأنمنيرخآًاموقمهيلااوعدتساوهيفاًدحأاوري

سيمخلامويةنيدملااوكلمويجربللدوسامالغومارهيبنبقحساويجربلاليئاخيم

لوحتلرانلانوملسملاحرطو2)ةئامثالثونيسمخونامثةنسةجحلايذ11)رشعثلاث

نمعمجمورلااورساواهلهأنمةعامجُهنمجرخورحبلاباباوحتفومورلانيبومهنيب

ًاَماَيآهرمأيخوز)كنامناتلفاواهيفمهورقاوىراصنلانماهبناكنماوقلطاواهيف١٠

ىلع5)نوزغيأاوناكنممنايرسلاجرةباصع4عرقألابفرعُيعضومبأقيرطلايفهيقلو

ىلإبلحنعلحرةيكاطناحتفيلاعملاوبأفرًعالوهيلعاوضبقةكظألمع

مورلالزاوةعلقلايفاهلهأنضحتفبلحىلاجردبوطرطصألا6)راسواهبماقاوصمح

نأىلااهلهأنيبوهنيبتالسارملاتددرتوًاموينيرشعوةعبساهورصاحوةنيدملا

.نعمورلاكلمىلإةنسلكيفلمحيلاموةدبؤمةندهوحلصىلعرمالارّرقت

ضرألاقحنعبهذريطانقةثالثوهوىرقلاوندملانماهلامعأعيمجوصمحو7)بلح

ةنسلايفدحاورانيدملاحلجرلكنعولامعألاهذهجارخنعبهذريطانقةعبسو

راشعاجرختسيبلحيًاميقمًابحاصمورلاكلملنوكيناوتاهاعلايوذىوس

هوملسوباتككلذبمهنيببتكوكلملاىلإُهُعفريو8)دالبلانماهيلاةدراولاةعتمألا

ةئامثالثونيسمخوعستةنسرفصيفكلذومهنعفرصناولاملالمحىلعو)ةداهشهيلا٢٠

\

Cadd(1.نمتلخةليل
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ـMVPوـ

ىلإهجرخاُماَمْيأهسبحلمهريسأكئامنيأةراغلالهأهيلارضحوةيكظاىلاداعو

ًاوضعفيسلابُهعطقوسروفوطصيرخكريرطبلاةثجتحرطثيحرحبلابابرسج

لتيفهلناكراشملا)ةماعدناودومحمناًاماوةعطقاهنمةيحانلكىعرواًوضع

دومحمنباتاموةيوطةّدمهيفايقبوسوسرطنجسىلإالمحدقانكامهنافكريرطبلا

ىلإرضحافة)ىجربلاليئاخيمةيكاطناىلادروناىلاةماعدنايقبوسبحلايف•

ىربلاليئاخيمراسةكظأتحتفًالورهنلايفهحرطوةراجحبةثوةكاطنا

(39)يفاهركشواهحتفبُهلنيرشبمروقنكلملاةرضحىلإمارهبنبقحساو

كلتىلعاهحتفوةيدملاقرحبهتجنلاهيلعزّكَتمثهناسحاامهيلاًاماوكلذ

فيسلابةينيمرألامعأنمدكزانممورلاحتفًاضيأةّدملاهذهيفوهيلعادقحفليسلا

تاماـشلاعيمجحتفيكلملاروقننأيفدحأكشيملونيملسملايديأيفتناكو١·

ىلعهرماىنبدقناكهنأكلذوهيدييفلصحتوركبرايدوةعيبررادورضمرايدو

غلباذاواهيشاومواهلهأيسيواهقحيواهرزيفهراهزعيتلاىرقلاوندملاداوسردصت

ناكواعوجنوتوميندملاىلـهأكرتوتالغلاعيمجقرحوجرخعورزلاداصحلاتقو

هيلاندملاميلستىلاةرورضلا)مهيعدتنأىلإةنسدعبةنسمهبكلذلعفيلازيال

طيحيالامىسواهلهأنملتقوةرزجلاروغثلاواهرسأبةيماشلاروغثلاكلذبكلف١•

نكيملهنالهباحصالوُهةهزنلاكتراصدقهتاوزغتناكىتحىلاعتهللاالاهددعب

نأريغنمبرخيوءاشيثيح6)دصقيناكومهيديأنيبجرخيالودحأمهلدصقي

مهيلعرهظتسفتاعفدبرعلادصقو."ديريًامجُهُعفادينيملسملانمدحاُءاقي

رثكأنوملسملاُهبافُهثمودلانماوعنتماوكلذدعبهوبافمهنمةعامجىلعقفاو

هللابتكينأهلزوجينابهسفن7ِ)هِبّدحيالوأدحأهيدينيبفقينكيملوةيه٢٠

هلبقنماهيلامهكلمورغلبلانادلبىلعسورلاطئاسو8)همواقينأنعًالضف

ًالمجأكذدقواهبوصاوةسايسنسحأهرمأساسوهديتحتنمعيمجلاراصىتح

C(1ةماغدCadd(2.قيرطبلاB(3دقفB(4اهريغ

.Deestin B(6مهعفدتC(5



امُهمتوريبدتلاُه)ظثآائفاذماباتكنممّدقتالفةحوتفوهتاوزغرابخأنم

يفطالبرقلانوألءاخافلخيووزغينأىلعمزعُهْلاهلتقيفببسلاناكولتقدارأ

امهساتفرًعالوهدنعنيطنطسقوليسابنييبصلافلخيوةا)ُهنعًابئافةّينيطنطسقلا-

نأطاالوثداوحلاكيلعفوختأينإهلتلاق.هيلعكلملامزعاماونافونةكلملا

طالبلايفرمالاريبدتباًدرفنمهسفنىأراذإُهْنالهبنمآالويدلوىلعكيخاىلا•

النممُهنأكلملااهملعافدالوأُهوايسالوامهنودكلملاىلعبلغتينأفاخا

يفاهنيبباطخلاددرتو.هيلانأطيالوِهببارتسينأًالهأناكدقوكلذلعفي

نيـيصلايبصخانأىلإينرطضتنألاركناًابضغماهللاقواهرهتنانأىلإكلذ

هرفسيفهيدينيبنوكينمعهتلأسمثهتدواعمنعتكسمافيخالكلملالعجو

تيبةّينيطنطسقلاُبهَلنوكَيلُهجوزينأهيلعتراشافقيقشمشلانيبسناياهللاقف10

جاوزلانمعنتمافَو)روقكلملاتخبةجيزلاهيلعضرعأدقناكُهنازكذف

تنمضوكلذيفهتبطاخمواهيلاهراضحايفُهتنذأتسافبورحللهتمزالملجأل

كلملابوصتسافهريسملبقاهمتوةجيزلاىلإببحينأىلإهبفطلتتاهنأُهَل

ةكلملاةرضحىلايضملابهيلامّدقتوقيقشمشلانيبسنايىعدتساواهيأر

كلملايخانوألنماهيدلوىلعفوخلانماهسفنيفامُهلتفشكوهبتدرفناف١٩

روتنلتقىلعاهدعاسينأةيحُهنمتسمتلاواهيلالصونأىلإاهتطلتف(88)

امىلااهباجافُهثمًاضوعاهيدلوعمكلملايفهبّصنتوهجّورتتاهنأُهلتنمضوكلملا

تررقدقيلاُهلتلاقوكلملاىلإتراسُوهلتفلحوِهيلعُهتفلحتساوُهْنمُهتسمتلا

ةريسيمايأدعباهدنعتلصحوكلذبكلملارسفسرعللّدعتسيلىضمدقو4)ُهعم

قحساويجيلاليئاخيممهنممهبقثتةكلمملالهأنمرفنةيناكملانمًارس٢٠

يفتدعصف)كلملاىلعنادقاحاناكامهالأةكظاحتفايلوتناذللامارهبنيبا

كلملاىلامهتلصواورحبلاىلعطالبلايفةقاطنمُهمالغعمقتششلانأليللا

لوألانوناكنمرشعيداحتبسلاةليلهولتقهدقرميفوهوليللافصنيف

C.ًاهاباف add(تامدقناكءايإنالؤ.Cadd(2:مضناB(1
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عستةنسمرحملانماتيقبنيتليلوهوردنكسالانيناغوىدحاونيتئاموفلاةنس

ّيعوةرهشا)عبراونينستسروقنكلُمةّدمتناكوةئامثالثونيسغو

اونافواثلاهموينمىتلاوسانلابتروحبصاوةليللاكلتيفكلملابقيقشمشلانأل

ةكلملابتردغاملُهللاقو4)سطكفيلوبؤ)رضحونيطنطسقوليسابمأةكلملا

نأىلإاهيدينيبمدخاوامهدبعانالاقاهيدلوكلملانأسانلاعمجادقو•_

ىماهكرتأيذلاتكافةكلملاًابأواهتتاواكاهتنابمايقللاحلصيوًاّدتشي

طالبلانأكريرطبلاةيلعافروقبتطفاكيملمعتنأفوختأينالطالبلايف

‘نأىلعيأرلاقفتاف)نيكلملاىلعةقثنوكتناوهيفنوكتةكمىلاجاتحم

دعًباكلمنوكيدلوامهءاجامىتمُهنأُهلواهلطرشونييبصلاةفعةروذواجتي

كلذيفةحبالاتتشتوكلملابُهعماهليعُدوكلذىلعضعبلمهضعبفلحونييصلا١٠

روفقناهيفلتقيتلاةليللايفقيقشمشلانبسنأيضبقواهيلاطالبلامّلسومويلا

سئايتاوزغدحايفهيقنمةّدمدعبو،ءافنوروقنيخاطالبرقلانالىلع

اًرسةنيدملاىلالخدنأىلإنواللّيحتةّينيططسقلانعهتبيغوقيقشمشلانيأ

يلوتسينابًاعبطهنيبومهنيبترجةقومبنيرخآموقعماًركتمطالبلايفلصحو

لزتملوُهثكوةكلملاةروذوثهيلعتضبقو6)هرمأفشكنافكلميوطالبلاىلع١•

ليساباهداعافقيقشغلانباتامنأىلايفنلايفنيطنطسقوليسابمااونافوش

طالبرتلاندالنبسدربهيلعيصعقيقشمشلانيبسينايكلمًالواهّرقتسمىلا

ىرجفةّينيطنطسقلابرقبلزونوريثكقلخهيلاعمتجاوكلملاروقيخأنباوهو

ىلإًاجتلاوةمزفةمخضشويجيفسورالقسلاسدريهيلالسراوكلملاسنايهيلا

ًالوكلملانمنامألاُهذخانأدعبنصحلانمسورالقسلاذخافنوصحلاضعب٢٠

نأكلمةَّدمًاَّينملزيملورئازجلادحأىلإًءافتا7)كلملاةرضحيلصحنأ

C(1ةثوة)Cadd.ًاموينيرشمةتسوؤ)Cadd.ةسينكآىلا
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انحويكلمنمىلوألاةنسلايفوةعنطصافأكلملاليسابُهجرخانأىلاقيقشمشلا

ثلاثدحألامويةيكاطناىلعًاكريرطبسرودراىعسيبهاررّيصقيقشمشلانيب

يتنثالوهوردنكساللنيئاكوىدحاونيتئاموفلاةنسيناثلانوناكنيرشعو

جخاهيلالصًوالوةثالثونيسمخوعستةنسلوألاعيبرنمتلخةليلةرشع

ةسينكىلاديهشلاكريرطبلاسروفوطسيرخسيدقلادسجلمحواياشرأةسينكىلا•

(4007)1)ىفوتومايأةسمخورهشاةعبراونيئستسةسائرلايفماقاونايسقلا

هدصقىلعنولّوعممهملاسروفقنناكنيذلاسورلانأقيقشمشلانيبلصتاو

مهرصاحومهوحتهّجوتوقيقشمشلانيأمهردابفروفقنراثابةبلاطملاوهتبراحمو

نبالسورلاكلملأفنينسثالثةّدماهلالزنمماقواريبيطةنيدميف

مهدالبىلاةدوعلاوةنيدملانعجورخلايفُهعمنلُوهلحسفيوُهنمؤينأقيقشمشلا١٠

ناكةنيدملاهذهنالنوصحلانماهيلياموةنيدملاُهنممّلستوكلذىلامهباجاف

هدنعاناكنيذللارغلبلاكلمليئومصيدلوُهنمملستورغلبلانمسورلااهذخا

ةينيطنطسقلاىلاداعوهلبقنم2)ةالونوصحلاىلعىلوو

ةنس3)يفمظعشيجيفماشلاىلإرصمنمحالفنبرفعجريسفرهوًجاَماو

نمةعامج4)وهللاديبعنبنسحلااهنمرساوةامرلاحتفوةثالثونيسمخوعست1•

هللانيدلزعملاةرضحىلإاولمحمثةّدماولقتعافرصمىلإمهذقناوأةديشخألا

نيسمخوعستةنسنابعشيفوأاهحتفوقشمدىلاحالفنيبأراسو.3)مهنعينفبرغملاب

امرفلاسبكودشحفرصملمجانمىلفسلاضرألاةيحانبيديشخألاربتراسةثالثو

رصمنمشويجلارهوجهيلارّيسوىلفسلاضرألاكلمُوهلامبهنواهيلاوذخاو

هيلعجرخفمورلادلبديريرخبلابكرًوابراهىضموتجرهصغلبىتحريتراسو٢٠

ماشلاحالفنيأىلإهلمحوهذخاوةعاـمجيفنابأنيابفرعيروصلهأنمناسنا

ًاتيمخلسونجسلايفتامورهشاةينامثنجسواهبرهشأفرصعرهوجىلإوبريسو

اًركسعقشمدنمحالفنبرفعجريسو6)ةرهاقلاورصمنيبرظنلادنعبلصو

.Deestin C(4رفصـ.Cadd(و.Deestin B. a) Bom(1
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ملورهشأةسخاـهزأوةئاثلثونيتسةنسيفةكظاىلإهمالغحرتفعمًايظع

هجاوتوةبرغلابلايفًايزاغقيقشمشلانيبسنيرثمويناكفةيحالوءيشاهيفُهَلّمتي

هبىرقلهعميذلاركسعلاوحوتفىعدتساوحالفنباذقنافماشلاىلإيطمرقلامشعألا

هفرصتمدعبواهلهراصحياهلهأرارضتسامظعنأدعبةكلطنانعاوفرصنافيطمرقلاىلع

قيقشمشلانيبسينايكلملاذقناواهروسنمةريبكةعطقتطقسفةلزلزةيكاطنابثدح•

لثمىلإهّدروروسلانمطقسامىنبولعافوءانب)فالأرشعينثايفيجربلاليئاخي

ه)لاتقلاعقووحالفنبرفعجءاقتلاوقشمدىلايطمرقلامثعألايفاووأهيلعناكام

تجرخوسمشنيعبلتورصمىلاراسمثيطمرقلاىلوتساوحالفنبمزهناومهنيب

ةرفاوتمةّدعةبراغملانملتقوةرهاقلاجراخمهنيببرحلاتبشتناوركسعلاهيلا

راسوهداوسةبراغملاتبهنوسمشلابيغمدنعيطمرقلامزهناوةيناثةفقوعقوو١٠٠

عمتجافاوعمتجيناةروفاكلاوديشخألانميقبنميفرصمبرهوجىداوةامرلاىل

ناكومهلهّدعاناكسبحيفمهسبحومهدّيقومهيلعضبقومالغفلاءاهزمهنم

(400)مخضركعيفهيخأنيبميهربايطمرقلامازهنادعبماشلاىلارّيسدقرهوج

ناضمررهشيفرصمىلااولخدومهرخأنعةبراغملامزهناوناركسعلابراحنوهيقف

ماقاوباودلامهزوعلرقبلامهتالاحرومهلقثلـمحيامرثكوةئاثلثونيتسودحا١•

ةلمرلابيطمرقلا

ةنسرفصرهشؤ)يفارصمىلإاًدصاقناوريقلاةنيدمنمهللانيدلزعملاراسو

اهلخدوةنسلانمناضمررهشعباسيف4)رصمىلإلصووةئاثلاثونيتسونيتنثا

رهوجمهلقتعانيذلاةروفاكلاوةديشخألاعيمجقلطاوهكلمراداهلعجواهنطوتساو

تارفلاربعو.3)ماشلادالبىلإازغةبرغلابلانمقيقشمشلانيأداعًالومهليبسىلخو٢٠

ىسولتقو7)نيبيصنلخدومخضشيجيفةعيررايدىلاراسو6)ةيطلمةيحانب

.lineae To desuntin C(ىفاوو-ةلمرلاب)(2.Bom(1
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نسحلانبةلودلارصاننببلغتيبأنيبوهنيبلاحلاررقتنأىلإنييصبماقوقحاو

لامُهنملُجنتوةنسلكيفهيلالمحيلاموةندهىلعنادمحنبهللاديبعنب

كلذنًمءدارأاُمهَلّمتيملفهيلاملستنأسمتلاونيقرافايمبرقىلإراسوةنس

فارصنادعبراسف)طيرنهنطبيفقرشملاىلعًاقيتسمودُهلًامالغفلخوفرصناف

ه)ةنسيفةميظعةقونيملسملانيبوهنيبعقوودَمآىلعلتويحاونلاهذهنمكلملا*

سقيتسمودلارسؤتساونيتيرقلانمريثكددعةفقولايفلتقوةثالثونيتسونينثا

يفسقيتسمودلايقبوددعلاوحالسلانمةليلجمثانغنوملسملامنغوهعمةعامجو

ىرجاو.4)ةئاثلثونيتسوثالثةنسؤ)يفتامنأىلإبلغتيلايديأيفرسألا

مهتفدادغبىلارادحتالاىلعاولزعولصوملالهأقلقمورلانمىرجامنييصنىلع

ًايظعاًبارطضااهلهأتبرطضاودادغبىلاكلذبربخلادروونادمحنيببلغتوبأ١٠

اهيلعاومجهمثاوُجضوةروشنملافحاصملابناطلسلارادىلإاوراسوةّماعلاراثو

رمافةلاحلاكلتىلعاوتهوهيلالوصولااومروناطلسلاراديفديدحلااودجو

ىلعدلبلاىقوةعامجمهنملتقنأدعباوفرصناوباشنلاباومرومهعفدومهجارخاب

ةنتفوةبارطضأ

خيشلانمةعاجهيلاراسفةفوكلاىلإدادغبنعراسرايتخبةلودلازعناكو١٩

ةقاطالُهاومورلافوخنمدادغبلهاومهبامهيلااوكشو"دوقودالبلاكلت

دالبىلإوزغلاىلععمزبُهنأمهفّرفمهنععفدلاوأسومهيحىلإاوداعنأمهبمهل

ىلاةلاسربدادغبىلاةيقبنيبدمحمذقناومورلاىلااهنمودادغبىلارياصُهناومورلا

دادعابدلبلالهأىلإمدقتلاوُهعموزغللدادعتسالاوهيلامدقتلاببجاحلانيككس

اوقلطأامدادعتسابةّماعلايفىدأودادغبىلإةيقننيأيفاوفُهعمضوهنلاوحالسلا٢·

غلبيلمهيدينيباوريسيوحالسلااورهشينأيفةّماعلاىلإلسوروحالسوةوقنم

نيككسبجاحلارهظاومهناقلاعمجلةكومهدصقىلعنيملسملاةوقمورلا

B(1طيرنهCطيزه2)ةنسلانمناضمررهشCadd(3.ىرخالاىدامج

4) DesuntinC que sequunturusqueadlineam penultimam.hujus

regni historiae . ٢٥



ةفاجورايتخاوخاقحساوباورهاظوبأُهعمبكروةيوقبرحلاتالاوميظعحالس

يبابشلاةلئاعلانمرهظو(404")قاوسالاوعراوشلااوقشوداّوقلاوءارمألا

داسفبداعكلذنأالإًايظعًامويناكوحالسلابًالجرفلانيتسءاهزدالجالاو

مهيلإهتجاحراهظالناطلسللمهتمةيهةقوحالسلاراهظاىلعةماعلاتابجو

مهضعبنكلوىرخاةفئاطةعيشلاوةفئاطةّنسلالهأراصواوبزحتفمهيداضتغالاو•

مهنيبتراصوضعبمهضعبلتاقيذخاوًابناجُهنعاوضرعاومورلازكذاوكرتوًاضعب

اوراصومهعدرومهطبضناطلسلازجعونيقيرفلايفلتقلاعقووةميظعبورح

مهلزانموراجتلانيكاكذنوسبكيوراهنلاباًراهجسانلابايثنوذخأيوقرطلانوعطقي

تلطعتوةديدشةّدشُهنمسانلايفواًدجمظعوكلذيفرمألاقافتوًاراهج

عتتوهمودقبنكتةنتفلانأًاحرفدادغبىلارايتخيةلودلازعلصووقاوسألا١·

ثبعلالهاونوراـّيعلالعجوكلذنمّدضلابرمألاناكفهروضحيمهبولقبةيملا

تديازتًالومهعمهلامنًمائيشالوًاسفنكلميدحانكيملومهلةشيعمةنتفلا

يفرانلاناطلسلاحرطنأىلإةرورضلاتعدتمواقتودادغبنتفلايفلاحلا

نيكامسلاىلالزلزةكربّدحنمهيلياموةرصبلابابقرحاودالبلانميلرغلابناجلا

نايصلاوءاسنلاولاجرلانمملاعقرتخاوالامشوًانيميتذخاواهلافطأنمسانلاعنمو١•

ينرغلابناجلانمسانلالقتناو،هبعمسالوُهلثمَريملوًاعيظفاًرمأناكومتاهلاو

ناطلسلاذخامثًاتتفميلرغلاوًاكآسناكهنالاهنميفرشلابناجلاىلإةنيدملانم

يقبنمىطعاومهنمرقتةعبرألتقوةنتفلالهأونيراّيعلانًمالجررشعةيناث

ةلودلازعقحلوةنتفلاتنكسًواليلقءالبلافكوقزرلابمهدعوونامألامهنم

ًاضيأناكوهفاعساهللعيطملالأسفمهقزرابدجلاوءايلوألاةبلطولاملابهقاضأ٢٠

ًائيشعابفمهردفلانيرشعوةئامعبرأهيلالمحينأىلعامهنيبلاحلارّرقتوًاّيضم

ىلإةلودلازئبرمألاقارتوكلذُبهَلماقىتحهتفالخرادنمتالاوهتوسكنم

ةرازولانعفرصونيفرصتملاوراجتلاولودعلانمةلملالهاوةّمذلالهأرداصنأ

علخوةيقبنبدمحمنبدمحملدقوهرداصوهيلعضبقويزاريشلانسحنبسابعلا

هيلاجرخورصمىلإهشويجيفيطمرقلامثعألاداعوحصانملاهبقلوعيطملاهيلع٢٠٠
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نيقيرفلانملتقوةقرفهدهعةدالودقّرملاناكوهللانيدلزعملانبهللادبعريمالا

رصملامعأنمبناجلادنعرمحألاموكلابفرعيعضوميفةعقوملاتناكوريثكددع

فلاهيلععمتجاناكيذلافيفللاوهباحصأنمرساوماشلاىلايطمرقلامزهناو

نييروسلارهشاورصمىلإركسعلاعمهللادبعريمألالخدوًالجرنيسخوةئامبرو

زعديازتوةثالثونيتسوثالثةنسناضمررهشيفمهرخأنعمهلتقمثمهلقتعاو•

امهيلعلقثومهموسرومهقزرابُهلدـنجلاةبلاطمدتشاوةقاضألارايتخيةلودلا

كارتالاناكولاومألاوتاعاطقالانمبجاحلانيكتكبسىلا(404")فرصتي

لمجوكلذنمةلودلازعشحوتسافمهيلعيلوتسمومهبدضتعموهوهيلانيعمتجم

ضبقلاُهلنونسحيةقيضّدشأهئارزوناكومهلمشتتشتوكارتالاىلعضبقلاىلع

هنئازخوهلاوماوهتاعاطقنمذخؤيامبعستالهرمالازولُهناونيكتكبسىلع10

ىرخأةرسمةشحوامهنيبىرجدقناكوًاميظعًاءاستاهءايشاوهباحصألاوماوهعاكو

جرخوطسولاىلإرايتخبةلودلازعردحتافهلاوماوهتاعاطقاىلعضبقلاىلعمزعمث

ميهربإهيوخاونيكتكبسبجاحلاوهللعيطملاةفيلخلادادغبفّلخوزاوهألاىلإاهنم

عاطقاىلعضبقوهددعوهحالسنئازخوهتدلاووهمرحوةلودلازعمينبرهظاباو

ىلعضبقودادغبنمجرخينابهللابتكوةباجحلابقلزكذُهنعطقساونيكتكبس1•

نيبنابزرملاهدلوىلإالوسرذفناواوميقيالامهيقبيفىداوكارتألانمةعامج

يفيدانيناوكارتالانمهدنعنملكىلعضبقينابةرصبلابًاميقمناكورايتخب

رصتسافدادغبوهوىرجامعيمجنيكتكبسىلإىهتناواهنعفارصنالابمهيقاب

ةنيدمىلعبلغتوُهنعًابئاغناكنمرشطحتساوُهعمًارضاحناكنمنابلغلانم

نمفنصلااذهطسبناالوةنسلاىلإةبستنملاماوعلافئاوطهيلاشغومالسلا٢٠

برحلامهوبصانوراــيتخبلنيضغبماوناكوةعيشلانممهدادضأاوماضتساةماعلا

بناجلانمخركلاضابرأيفاونّصحتفُلقأةعيشلاتناكونيقيرفلانمألكبّرحتو

مراحملاتحيتساوةريثكءامدتكفسوبرحلاتلصتاومالسلاةنيدمنميبرغلا

ىلعنوراّيغلامهبلغوراجتلارتفاولّوألاقيرحلادعباًيناثًاقيرحخركلاقرحاو

راعشبةّنسلالهأىداورايتخالراعشبةعيشلالهأىداومهلزانمومهميرحومهلاومأ٢•



اباوميهرباجرخاوددعلاوحالسلاونئازخلاىلعنيكتكبسىوتحاونيككسل

ةّماعلاحباومهرودتبهنومهلزانمقرحوهلايععيمجوهتدلاوورايتخييوخارهظ

كارتالاهيلعضبقفةنتفلانًمابرهدادغبنمجورخلاىلعهللعيطملامزعوكلذ

كلذىلإباجافميركلادبعركبيلإهدلوىلإرمألاميلستىلإةوعدوهشويجو

ُهَّنأواهنعزجعلابهسفنىلعدهشاوهعلخوةفالخلانمئِزِوهيلااًدهعومهنمًافوخ•

ه)يفكلذو؛)هيلعاودهشفركبيبأنبايفاهلعجدُقهَّنأوًاعوطاهنمعلختادق

و)ةسخوةنسنيرشعوعستهتفالختناكوةئاثلثونيتسوثالثةئسةدعقلايذ

ةئاثلثونيتسوعبرأةنسلوقاعلاريدبيفوتو4)رهشأ

4ةشئاطلاةفالخؤ»

بقلوهللعيطملاناميركلادبعركبابأةفالخلايف6)نيكتكبسسلجو١٠

ريمأُهلعجوةلودلارصانُهبقوهتفالخنمثلاثلامويلايفنيككسعلخو6)هللعئاطلا

(402)ىلإبتكوطسوىلإًاعجارزاوهالانمراسفهئاقللرايتخيّدعتساوءارمألا

امهبخرصتسيورسخاـنفةلودلادضعهدلوىلاوهوبنبنسحلاةلودلانكلهمج

ةلودلادضعدتباجوزىلإبتكوةنوعملاوةدجنلالأسيوولتاماهيلاوكشيو

نادلبلاوفارطالاةالورئاسىلاولصوملابنادمحنيبةلودلارصاننببلغشنيا١•

هيلاذقناوةكرحلانعهفعضوهتسربكلريسلاةلودلانكرهعىلعرّذعتوكلذب

ورسخنفةلودلادضعهدلوىلعلّوعوهشويجيفديمعلانبدمحمنبيلعهبحاص

لمحوطساوىلاريسملاىلعلمعوبرحللدادعتسالانيكتكبسدجو7)هنوعوهتدجت

ىلعتمجهوهللعيطملايفوتاهلوصوعمولوقعلاريدىلإايهتناوُهعمعيطملا

1) Guae narranturantea desuntin C,ubitantuminvenitur: ٢•

ةفالخلانمهوعلخفاهوراثاةتفدعبهللعيطملاةفيلخلاىلعدادغبةنيدمبكارتالاضبقو

CنمتلخةليلةرشعثالثلاءاعبرالامويC(3ةعبراو add٠(2

C.ًاموينيرشعودحاو)Ceda.كارتالامّدقم add(4

lineeهمواسو to desuatin C. 7) B(علخو–تامو)(6



مهيلعكارتالارّمافتامواًلئيلعمايأةعبرألقاعلاريدبثكفةلعنيكتكبس

مهيلعةسائرلاُهَلاودقعو)يلاردفلانيكتفلاُهللاقيًاكرترخآًامالغُهثمًاضوع

.مهنيببرحلاماقوناكملااوقتلاوطساونمخسرفلانودىلعالتوهشويجةا)قاسو

ةّيدملاطسونعكارتألامزهئافًاموينيعبراوةيناثطساونمينرغلابناجلايف

ءاوخاورايتخب"ءاقتوةدجنللقارعلالامعأىلإورسخنفةلودلادضعلصوومالسلا•

مالسلاةيدمىلإورسخنفراسنأىلعمهنيبيأرلاّرقتساوضرألانيلبقمونيلجتم

رهنلاىلعاًروسجكارتألادقعويلازغلابناجلايفرايتخبراسويفرشلابناجلايف

ةلودلادضعءاقللةدحاوةديجاوراسومهئارونممهداوساولعجويليدبفورعملا

ةثالثونيتسوعبرأةنسلوألاىدامجرشععبارتبسلامويمهوحتهَجوتفورسخنف

ةروسجلاكلتاوربعوكارتألامزهناورصعلاىلإىحضلانممهنيببرحلابشتناو١*

مهعمعئاطلاونيمزاهاوراصوقرغلاولتقلابريثكقلخماوعلانمومهنمكلهف

ءاعبرألامويدادغبىلارايتخيوورسخافلخدومهلاحرعيمجبهنوتيركتاولزنو

ورسخنفديىلعحتفلااذهمتًالفةنسلانملوألاىدامجنمتيقبةليلةرشعيتنثال

ىلاهتوخاورايخيىلعةيحلالعافقارعلاةكلممىلعءاليتسالاىلعهسفنتمّلطت

نمىرخألاىدامجنمنيقيلايلسمخلةعمجلامويمهيلعضبقوهراديفاولصحنأ١*

دضعهبحاصىلإةرصبلاميلستبهيبأنعةرصبلاىلإرايتخينيبنابزرملابتاكةنسلا

نيكتفلايأررّرقتوبحيملولوسرلاىلعضبقمالسلاةيدمىلإداعصألاوةلودلا

ةنيدمىلإءافكنالاىلعنوقابلاوعئاطلاىأرو4)ماشلاىلإؤ)مازتلالاىلعكارتالاو

ىلاورسخنفذقاواهشرفديدجتوةقالخلارادةراعبةلودلادضعمّدقتومالسلا

نمعجارتوةيقبنيبمزهناواومداصتوهئاقلجرخفةيقبنيبلطلاًركسعطساو٢

نكرهنباىلاىهتناوورسخنفىلعلاوحالاتبرطضاوهبنّصحتوهناكمىلاهتيزه

B"(1يأرشلاCيلارثلا

::lineer1;
&esuntin C,

ubitantuminvenitur(ملو
a)(قاسو–بجي

اوراسواريثكقلخمهنملتقوهيفاومزخأبرحةلودلانكلنباورسخنفنيبومهنيبعقوو

•٢5.linee ao deuntin C(ىأرو–نيكفلااذ)(ليحرلا4e(نيبراهو
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ملنإ،دّدبتوهيلعكلذركنأفمهنودرمالادرفتوهيوخاورايخبىلعهضبقةلودلا

ديمعلانيبدمحمنيبيلعورسخنف،هيلاذقنافهدلبىلامهنعفرصنيومهيسقلطي

"بوبلاطمهناوراـيتخبلنيهراكءايلوألاودنجلانأُهلعيةلاسر(4029)ًالمحتم

ينعيُهناوهراديفُهناصومهنمهيلعفاخفمهشحولاومههوجويفرفنفمهقازراب

باوجبديعلانبيلعداعفُهنعءافعتسالاورمألانعلازتعألاسمتلادقرايتخب•

رّرقتوُهليسةيلختوُهنعفارصنالاورايتخبىلاريبدتلاضيوعتبهيلامّدقتلابةلاسرلا

ميهرباُءاخورايتخبلقتسيناىلعديمعلانيبطسوترايتخينييورسخائفنيبلاحلا

نأىلعواهنعفرصنيواهيليرايخيناكيذلانئادملاوروكلاعيمجىلعهتفالخيف

نالخيالو،اعيطيُوهلاعمسينأىلعومهسوفنلمثةلودلانكردعبةوعدلاةلابق

ىلعةقيثواهنيبايفبتكوكلذدعبُهلافلخوهذوهتعلاطمدعبالانادقيالو10

ًافلخرهاظيلإاهيخأىلعوورسخنفاهيلععلخِوهباهسفنأىلعادهشوخسنةّدع

ماوعوهشيجرايخبىلإعمتجاومهرودىلإاوفرصناوهطاسبوهلجرولبقواهوسبلو

دضعوورسخنفىلعةنتفلااوراثاوهتيلختبارورسمهحايصعفتراوُهلنوبصعتمدلبلا

نمةيقبنيرنثيحجرخوسرافلامعأنمزاريشبهدالبىلإاًدصاقجرخفةلودلا

لوالاهبقلىلإًافاضمةلودلارصنهبقلوهمركأرايتخيدازفمالسلاةنيدمىلاطساو1•

بقلوةلودلانيعمنيهاشنبنارمعبقلوةلودلارخنةلودلانكلنييلعبقاوحصانلا

هباعلأنم)هعتنمعملصويكرتلانيكفلااماونيتفكلااذديمعلانيدمحمنبيلع

هترضحىلاريسملايفةّوذأتسيةرشانيدلاّزملاىلإاوبتكقشمدنماورقنأىلإ

ةئاثلثونيتسوعبرأةنسنابعشرخآيفقشمدىلعاوبلغهيأرىرينأىلاف

يف3)اهحتفوكبلعبىلعلارتوماشلاىلاقيقشمشلانيبسينايازغةنسلاهذهيفو٢·

ماصمصلانيب4)نيسحرساواهلهأنمةعامجذخاواهبرخاوةنسلانمناضمرفصن

مهيلعبتكوماعلكيفهيلااهنولمحيرانيدفلانيتسىلعقشمدلهأعطقو

ىعدتساوهدنعةنيهرمهنمةعامجذخاو5)فارشألاطوطخهيفذخاوًاباتككلذب

(C1هبقثي2)Cadd.رصملابحاصCadd(3.تبسلاموي

C(4نسح)Cadd.مهتاقبطىلعسانلاو..٢٩
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اًدرفمًارضمُهلبرضو)كلملاهمكفنالغةبرايفجرخف،هيلإنيكتفلاجورخ

قشمدلهأطوطخهبذخأامُهلبهووكلملاهيلععلخفةيللاكلتيفهدنعرطفأو

قيرطىلعكلملاراسوماجلوجرسبسرفىلعةلمحونيباـهرلاًاضيأقلطاولاملانم

سلبارطىلعلتومورلادلبىلإُهلمحو2)مداخلارصتاهريمأرساوتوريبحتفولحاسلا

نصًحاضيأمّلستوةلبجنصحوساينابنصخذخاوءيشاهيفُهَلْمُتَيملواهتقو•

يلعىلاوهيلااهملسساطقببتاكينارصنلابيلكنأكلذونويهصنصحوهوزرب

3)ةعاسلاهذهىلاوتقولاكلذذنممورللتراصوأهلبقنمةالونوصحلاهذه

ًاقيلسبًاضيأةّيصوبتارمًاضيأاهللعجفنادلوُهلناكوًاقيرطببيلككلملارّيصو

ةيروفاكلاوةديشخالارصمببلوطوةريبكلاةمعنُهعطقوةيكاطناىلع(4037)

رادقمىلعمهنمردحاولكيدؤينابمكألماومهتاداـقعنعمهارجميرجينمو1·

ةبلاطماوبلوطوسانلارئاسلةبلاطملاتشعنأىلإكلذيفرمالاغرفتوكلميام

ءاهزروهشةعبرأةّدميفسانلانمجرخواولقتعاومهنمةعامجىلعلكوةثيثح

لقثاولّتحتدقموقناكَوهتلعبةبلاطملاتلازوهللانيدلزعملاّلتعاورانيدفلاةئام

ىدحال)هللانيدلزعملاتامو4)مهنعتلزىضماملفةّدملاكلتيفلامجالا

نيعبراوةتسهرمجوأةئاثونيتسوسمخةنسلوألاعيبرنمتلخةيلةرشع1•

7)مايأةعبروأرهشأةسخوةنسنورشعوثالثةفالخلايفةفو6)ةنس

6هللابزيزعلاةفالخنييولعلاةفالخلوأزوف

لبقهيلارضحتساوةقلختساورز8)روصنميلاهنالهدهعىلودقّرملاناكو

دهعلاةيالوبهيلعاومّلسوِهِتالوأنيمّدقملاةعامجوهلهازئاسوهتمومعوهتوخامويهتافو

ىلصوزعملاةافوترهظوارحنلاديعناكًاكلفرهشأةيناثةموتكّرعملاةافوتماقو٢٠

هللابزيزعلابقلوةفالخلاوةمامالابهيلعملسومويلاكلذنيملسملاب

.Deetin B. 4) Deetin C(ريصنوC(2دماكهبقلو.Cadd(1

.Deestin C. 7) Deestin B(6ةسلجلإةليل:Cadd(8

C(8روصنملاCadd.rov(9مةنسةجحلايذنمرشاعلا



نوناكنًمامويرشعدحألءاثلثلامويمورلاكلمقيقشمشلاناسينايتامر

ىلوألاىدامجنمنولخعبسلاوهوردنكسالانيئاكوعبسونيتئاموفلاةنسيناثلا

ليسابدرتقاودحاورهشونينستسهكلمةّدمتناكوةثلاثلثونيتسوسمخةنس

امهنمةكلمملاةسايسبدرفتلاورومألاريبدتوكلملابرذئنيحسونامورائبأنيطنطسقو

ليسابلّوعوةنسةرشعيناثرنثمويهرعونيطنطسقهيخانًمانسربكأوهوليساب•

كسعلارّيسوطالبلاىلايفنلانماونافرثهتدلاوداعاوريبدتلايفسمونوكيالاىلع"

ْمانغاومنغوسلبارطىلعاوراغومالسالادالبىلاوزغلليجربلاليئاخيمعم

سدربىلودقكلملاليسابناكوةيناثوزغللركسعلاعجوةيكاطناىلاداعوةريثك

ضبقوةيطلامسيككانهلصحاملفتايدلاخلاو2)طيّرهنطب1)سرالقسلا

ريطانقةتُسهغابمناكولاملانمةعم"هدجوامُهـثمذخأفاهبميقملاقيلسابلاىلع10

نمرألانمومورلانمريثكقلخهيلاعمتجاوكلملابهسفنلاعدوكلملاىلعيصعو

يجربلاليئاخيمىلاكلملابتكؤ)واهرسابةهجلاكلتىلعىلوتساونيملسملانمو

سوسرطيلاورذئمويوهوقيرطبلا4)ينالملانأعمعتجالاووزغلالزتيةكاطناب

قدايقلابهتيبىلاىنييالملانأراسواــمهمزهفناحيجتهايقتلافسويرالقسلاءاقلل

ُهنمُهجخوسورالقسلاهيلعلزنو.%)قيطانلادالبيُفهلنصحيفيجربلانصحتو1•

ةيكاطناربكالاُهبافلاخدقيجيلاناكوسرطمجُمهَيروةمراصونامالاب

ميلستبهيلامّدقتوهلبقامىلإهيعدتسيُهلسورالقسلاذخالبقاًرسهبتكوهفلحف

(408")"وباُهَلُهمسراميجربلانألثتمافقيرطبلابيلكقيلسابلاىلإةنيدملا

ملفهعمهذخأيلاينييالملانأدصقوقودأبكلادلبىلإهكاسعبسورالقسلاراسو

هللا7)ديبعىّمسيقيرطبرصنت،خيشسورالقسلاعمناك6)ينيالملانيأهبعمتجي٢٠

8)ًامداخُهَلًامالغُهعمذفناوةيكاطناىلا"هذقناوسرطسجامُهلعفخةيطملهانم

ةكظنأتراصوبيكةنيدملااهيلامّلسةيكاطناىلإلصًوالواهيلعًاقيلسب

B(1سويرالاقسلا:C(2طيلزيهنطر3Bطيرتهرطق

C.كلذبكلملاليسابعمساملB(4ينئالملا)Bهدالب add(3

BomisitهللادبعCadd(8.ىنبتك٢ه 7) C(6



بيلكبسرطسجاملاهللادبعريسوسورالقسللقرشملادالبرئاسوروغثلاورنثيح

كلملاليسابدرجوقودأبكلابسورالقسلاةرضحىلاةنيدملاءاسؤربوقيرطبلا

ركسعيفةيكاطناحتفناكيذلا)يزابارطألابفورعملاجردبوطرطسألاسرطب

قوداكلايفاوقتلاوسورالقسلاءاقلوينبالملانيبعامجالاُهلمسرومخض

سويرالقسلايوقوينييالملانيأمزهناوةيكاطناحتفناكيذلايزابارطألالتقو•

اهلهأءاسؤرةيكاطناىلاداعاواهيلعًاقيلسبةيطلمىلإبيلكذفناوهلاحمظعو

كلملاليسابعنطصاسورالقسللرمألاقافتألوهلهيلااوجرخأاوناكنيذلا

اهبًايفنمناكيتلاةريزجلانمهرضحوكلملاروفقنيخاندالنبساقوفلاسدرب

شويجلادئاقوهونولعألاسقيتسمودُهلعجلنينس3)عبسيفنلايفهماقمدعبأ

ىلايساقوفلاسدربجرخو4)سورالقسلاءاقللةّيسوشويجهيلامضوزكاسعلاو1

نمنولخرشعلءاعبرألامويساقوفلاسدربمزهناوايلاعئبيفايقتلاوسورالقسلا

يفكلملاليسابناكوريثكقلخامهنيبىلافتوةئاثلثونيتسوعبسةنسةدعقلايذ

ىلاهيعدتسيةيكاطنأكريرطبسرودوتىلاذفنادقسورالقسلانايصعلَّوأ

غلبالوليلعوهوراسفرحبلايفهيفريسي؟)ىدنلشهيلالسراوةّينيطنطسقلا

6)ردنكسالا١٢٨٧ةنسرايأرهشنمنيرشعلاونماثلامويلايفأتامسوسرط١•

ًاكريرطبنوسمتلي7)ةيكاطنألهاثعبفسويباغأىّمسيفقسابلجنناكو

نولأسيكلملاليسابىلإاوبتكينأىلعرمالاّرقتسافمهريبدتىلوتيومهيلعنوكي

ىلعاولّوعومهيلعمهرايتخاعقوةعامجباتكلايفاومسافمهيلعريصيكريرطبيف

و)ءامسألاةلمجىلاهمسااوفيضينأمهلأسوهب8)ذوفنلايفبلحفقسأسويغأ

ةروصوةنيدملالاحهيلاىهناوكلملاةرضحىلإباتكلابصختوكلذىلا.هوباجاف٢٠

كريرطبةنيدمللنوكينأيضتقيباوصلانأُهملعاو1o)هتعاطبمهكّسمتواهلهألاح

C.مداخلاةا)Cهدنعؤ)Cعتةدم add(1

.Deestin B(6ىدنكB(8,نايصعلانمةيناثلاةنسلايفكلذوC(4_

C.مكريرطبسرودوأثةافودعبB(8درفتلا add(7"

(no,هتالاومو-٢* Caddةروكذملا.Cadd(9



نمضوهلعفعقومُهنمنسحوهيعسكلملاُهلركشفهتعاطىلعاهلهأتبثيواهريدي

مساةلازاوهتعاطىلإسرطسجاملاهللاديبعةلاساوةيكاطناىلاةدوعلاسويباغاُهَل

ةيكاطنأىلعًاكريرطبوهناكةنمضامزجتاذاُهْلاُهعمكلملاررقو1)سورالقسلا

هيف"هدعيوهليمتسيهطخية)ًاقلطمًاباتكهللاديبعىلاهديىلعليسابكلملابتكو

ؤ)ىفيُهناوهتايحةّدمةيكاطنايفهتيالويفهّرقُيُهنأُهلنمضيوهيلاناسحالاب•

اهتيرتسأاممتاذإهنأُهلمسريوفقسالا(404)سويغأُهنعُهلوقيامعيبجيُه

ةيكاطناىلعًاكريرطب"ةريصينأ

ناكوةيكاطنارهاظيفلصحنأىلإبهاريزبًاركنتمسوياغاراسو

فصلانمةقرواهيلعقصلأوكلملاباتكهيفنفدوُهعمناكفحصمةدرقتدق

هببرتسيامةــعمدجويملفشقةنيدملاىلإلصوًاسلفباتكلارمآرتتساىتح١٠

كلملاباتكهلرضحاوهيفدروامىلعُهعمرمألارّرقوويالخوهللاديعبعمتجاف

ةيكاطنأىلعًاكريرطبسويغأفصوسورالقسلامساعطقوكلملااعدوُهَّبقو

كلذو367ةنسىهوردنكسالل1٢٨٩ةنسرخالانوناكنيرشعويناثدحألامويأ

ليسابليدقنآسورالقسلاسدبفرعنيحوليسابكلمنمةيناثلاةنسلايف

ملفُهلةوعدلاداعيوهتعاطىلااهلهأليمتسيلمارهبنيااهيلارّيسةيكاطنابكلملا١٥

مهلاومأقاـتساومهبراحومهرصاخلةنيدملاىلإلوخدلانمنويكاطنألاُهنكمي

نيبظوفحمسورالقسلاىلاىوضناواهنعلحرواهرهاظيفةريثكمهلتناكيشاومو

نمرألانمةعمجركعيفةيكاطنأدصقو7حاترأنصحطبضو6)ليغبلانيببيبحا

ىلإداعوبلحىلإليغبلانبامزهناوُهتقوسرطسجملاهللاديبعجرخوفيفللاو

اوناكواهرهاظيفوةنيدملالخادةنتفةيكاطنانيذلانمرالاراثاوكلملاليسابةعاط٢·

يفسرطسجملاهللاديبعاودصقو8)ليئومسىّمسيمهنملجرىلإنيداقنممهعيمج

هعمةنيدملالهأناكنأهباحصاوهئالغنمهللاديبعربختسافهباوعقويلةتغبهراد

Cadd(1.هلةوعدلاةداعاوCً(2اقطانؤ)Cموقي

C(6Deestبيبحوباليدبلا in B٠(3ءاطعاوC(4

B(7غابرإChicetinfra(8روصنم٢•
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ةنيدملالهأهيلاعمتجافنمرألاءاقللاجرخوهسفنتيوق٠ُهعممهنأهوملعافهيلعوأ

1)مهيدينيبنمليئومسبرهواومزهنافمهيففيسلااولذبونمرألااولتاقو

كريرطبايليااناىلابتكهتسائريفكريرطبلاسويباغارمأرقتساًالو

امىلعنختلدلايفهمساعفربهلمجلهأىلإمّدقتلابِهيِفُهَلأسيًاباتكةيردنكسالا

يهوهتنامأِهبنرقوانحويىمسيهلبقنمبهارديىلعهيلاةذفاومسرلاِهبىج•.

ملعُيلهبيصتدنعةسائرلادّلقتملاكريرطبلااهبتكينأاهبمسرلاىرجيتلاةنامألا

ابنافقوفةسدقملاعمجملاةعبسلاباحصأاهيلعقفتايتلاةنامالادقتعمُهنأاهنم

لعفدقناكذاهيأر"يطخيوُهلعفهيلعركَيُهنعًاباوجهيلابتكو.هباتكىلعايليا

نمهتلقنسمزوجيالامسوماثلايفقلطأوٌلمأامفالخىلإىَّدعتوزحيملام

عفروهتكرطبوهتسائرةزاجاىلااليبسدجيالُهناوةيكريرطبلاىلاةيفقسألا١٠٠

قّلطنكوأاهتدلاوذخاواهكرتمثةنباجَّوَرنملاحهذههتلاحتناكذإ،همسا

رجفتنأاهلعجدقهتجوزقلطنملاقحيسملاانديسناواهريغبجَروُهتجوز

ةكئالملاتابلطلاثمىلعةبكرمتونهكلاةجردنورجفُيُهنافةقطمجَّوَرناو

اهريغىلانوّدعتيالومهتبترمنوظحيمهنمةغطلكيتلايهواهبةيشر

لقتنيالاهعضاومواهماظنةمزاليهيتلابكاوكلاوموجنلالاثمىلعًاضيااهناواه

ِهيفُركذُيةكاطلاهتنيدملهأنماًرضحمُهنمسمتلاووريغىلإهعضومنماهدحا

هبةداهشلابهخويشودلبلاةنهكطوطخوىضرلافيكولاحلاةروص

هتخسنهذهباتكبُهنعباجافكريرطبلاسويباغاىلاباوجلالصوف

ةيردنكسألاكريرطبايلياىلعةيكاطناكريرطبسويباغاباوّجدر

ةمدخلايفكراشملارهاطلاينامورلابألااهيأيلاتكميحرلانمحرلاهللامسب٢٠

ةزئافلاهللاةنيدمبيحيلسلايسركلانمةيناحورلايفدحتملاةبترلايفيواسملا

نعلوألانوناكنمعباسلاتبسلامويهلسرلّواووذيملتبةظوفحملاهمسارخفب

ّنمامىلعهللدمحلاومهدعبنميتمالسويلبقاهدالواوةسدقملاهللاعّييةمالس

Quaesequunturdepatriarcharumنيكّكذااماو, epistolisusque adverba(1

in B.non reperiuntur. V٢٥



هذهىلعهتمغنلكوبعشلااذهىلعدرتسلابسإّمينألوؤسملاوهوىلبأو

همركوهنمبُءاضتراعضوملكيفءاعرتساعارلكلبقوكلبقويلقةمألا

ذفنملابهارلاانحويابناديىلعرهاطلايناحورلابألااهيأكباتكلصودقو

اموكتمالسرابخأترشوهلتشمبًالعُتطحأوكسدقىلإانتكمنم

لهذوىنهذفتعتويركفكلذدعبراطمثكلبقةماقتسالانمهيلعتلدتسا*

لعفوغاَسَيالامبجاجتحالاوركُمريغراكناوعوفدمريغعفدىلعكلمحيذلا

كتكراشمبكرابثلايراثياويئادتباعضومتفرعذأيغبنيناكدقوقيليالام

ىلإانتهجنمرويطلاروبعهيفرّدعتينأداكيناكتقويفكيلايلوسريذافناو

كلاققحتتنأنودهبتبتكامبتكتكألأبتكلاولسرلانعًالضفمكج١·

ىلإاهلهأبَسَتَيالةدعاقوركُيالرباوصولطتالةّجحوّلحيالقحىلعهيف

اهنععفترمواهنمئربتمكسدقيتلالاوحألانملاحالودصقالو.يغالويوه

هيلعىرجامبكقلقويلاحهيلاراصايكئغيناحورلابألااهيأركذتنأًاَّمأو

هللادمحيرجيملنكذأقيليناكاماذهف،هلثمبعمسلانودتوملاكراثياويرسأ

وهىرجيذلاوةفورعمريغةلاحالوةئشصقنالوةلاقمداسفالو)سيسارأانهاه١•

هبيدايقةلقو"يلعهمظعوينعهعافترالُهنميضومدـَعَبَوُهْنَعيلحّرصكرمأ

يلاعلاهراتخااماليبسبقالوينمنكيملُهَّنِإالَأُهَليفاقحتساصقنتوافتو

اهيلعيتلاىظعلاةنيدملايفةلملاءاملعةرعوةلودلاءاسؤرًءاضمأويبعشهبيضرو

هبىضرتوةقبطلاهذههيلععمتجتامدحاوركينازرحيفيكسَبَتَياَهْنِملَّوَي

انيهتناثيحىلإنامزلاميدقىلعانيلمعتسمدنعروهشمرماوهوةّمألاهذه٢٠

الاهركذتملكنأملعأانأبابلااذهيفيناحورلابألااهيأُهتركذيذلاو

نمةلقلوكتيحانيفهلثمي"يبنتيتلابتكلامدعلوكدلبلاحلااذهبدهعلادعبل

لأسنًارايدلاكلتلهأاهيلاعفديتلالاوحاللكضوميفاهسبتواهلمعتسي

الواثمأدبيملاًرمأهتدجوكلذنعصحفلاىلإتعجرتنااذاوهيلعةنوعملاهللا



ُهلقندقوهذهىتنيدمكريرطبسويتاطسفاسيدقلادجتكناكلذواثيفىفانتي

الوقنمسوئالمسيدقلاتدجووةكاطنأىلإبلحنمةيتيبسدقملاسدونيسلا

ةيناثلاسدونيسلارضحدقوةيكاطنأىلإبلحنموبلحىلإهصيرالنم

اهيسركىلعهسّركووتيزاننمسغولواثلاسويروغيرغسيدقلالقنوةينيطنطسقلاب

·ةّينيطنطسقلاىلإاهنموةكظاىلاشعرمنملقُتدقسويسكودوأتدجوو•

تدجوو،ةّينيطنطسقلاىلااهنموةديموقنىلإتوريبنملقندقسوياسوأتدجوو

ةّدععضاومىلإنيلوقنمنيرخآةعامج

هماقموةعيرشلاسأروةعيبلاساساوهيذلاحالسلاسرطبرامدعباذه

ردهاشنِمهبكافكو.ةيمورىلاكلذدعبهلاقتناوةيكاطنابةنسةرشعيتنثا

كلذناكاذاوهيلاعجرُياَلصأواهبىدتقيةودقريثكنمًاليلقًءاكذنعىهنتو١٠

ناكذاُهتيغتباامتدجووُهتبلطاميناحورلابألااهيأانمتفرعدقفكلذك

يفكلحسفتقيرطوهيلاعَجْرَيٌلصأبابلااذهيفدجوينأكباتكيفكساتلا

ةجاحهيلاوعدًتامموهسيلاذهنأبكملععمايسالمسألاعفروسسكالوبق

كسدقعمدحتينأبلطنموةيناحورلابةسدقملاعيبلاداحتاهبداريًاغاوةرورض

اهححضتيواهبتججتحايتلاججحلابُهنعدرفنتنأزوجيسيلفكتمدخكراشيو1•

اهريغةحصبناهربلاموقيو

عفترادقواهتدلاوذخاواكرتمثةنباجِّورتنمبرمالااذههيبشتكلذنم

اذانكلكلذكرمالانكيملولويرشبلاجيورتلابهيبشتلانعيلالاتونهكلا

زوجيالاكُهعضومعجرينأُهلزوجيالُهـتسائرقحتسيخُإهَلناَكَوفقسايفوت

ًاضيأدعبياهريغذخاوةأرماقلطنعهيشتلاوهتافودعبهيخأةجوزذخأينأخالا٢٠

ريغاهيلعريصينأةنيدملازئاجلابنكيملالاو،هبهّبشينأقيليالوهيفنحتًاغ

ُهنابحيسملاديسلالوقًاَمفنيجوزنمرثكأجتنتنأةأرمالزوجيالاكنيفقسا

الوقمنكيملفرجَيُهنافةقلطمجرتنمورجنتنأاهلعجدقةأرماقلطنم

مهعابطدعبمهارأفُهلنيبّرجمهورضحادوهيلاىلعُهمالكناكناوتونهكلاىلع

ةيرشبلاةجوزلاىلعةظفاحملانمفيصحلالقعلاوفيطللاعبطلاسومانُهبجويًاعا٢٥



ريظاىتحباتكلالاقاكاًدحاواًدسجاراصدقنينثالانالجالاهبحبكسمتلاو

ناكناو.ةيلكلابجوزتيالنألجرللريخاناكدقلاولاقنأىلإمهجوحاومهنويع

قارتتتاجرديف*ىتلاةيهلالاتونهكلانيبوىنعملااذهنيبةساثمةنافكلذك

ظنختىتلاةكئالملاتايطيفتاجردلاهذههيشتاًمافاقرفىتلاىلإنودلانم

ةتلالاحيفهبشيالاممًاضيأاذهفاهريغىلاءاًدعتتالواهضرماهنمتغطلك•

اهتريصينأنكدوبيالاالونكادوبيأريصينأطسنغنالزئاجلابنكيملالاو

نافموجنلاباههيبشتامافقوفامىلالقتنينأسيسقلالوًاسيسقريصينأماتللالو

ديعبًاضيأاذهفوريغعضومىلااهدحالقتنيالاهعضاومواهماظنةمزالبكاوكلا

لعجوهعضوميفاهنمدحاولكيدابلابترةقطانريغماجبكاوكلانالقيليال

ىلإلاحنمًاكرحتمًاقطانناويحُهلعجهنافناسنالاًاَمافهتلاحنعرّيغتتالةتيبط10

ىلاُهتكرحوفرشأوهامىلاُهلاقتنانوكينأهبقيلخلاورمأىلإيرمأنمولاح

لاحلاهذهبدهاوشلاتماقدقو.ُهقنانكذنملقتنينأزاجاذهنفىلعأوهام

ركذيةفيرشلاةنيدملانمرضحمراضحانميناحورلابألااهيلاُهتسمتلاامًاّماف

ينمدقتنماذهلعفالومسركلذبرجيملفاهبىضرلاوةلاحلاهذهترجفيكيف

الهسكلذناكدقلكانهاميلإتقولااذهيفقيرطلارّدعتالولو،ةّدبالاُهظفاف1•

ّميملولنوكينأديزاذهفيضملابهخويشويسركلاةنهكطوطخذافناًاًماف

هيلعهتنسيضموهمامتدعبامافاذهلثميفةقحالةهبشلانوكترذئنيحورمالا

ىلإهجوتلالبقىضروعامجإعقوطوطخلوألايفلصحيملولُهَّنأملعتتناف

متناكاملةكلمتملاةنيدملا

ةدحاوهللادمحيانتسينكنحنفنوكسدعبعقيملوبارطضاهمامتدعبناكو٢٠

فلخانهاهسيلوةلماكةّمأاهدالوأنيبةبحملاوةعقاوةهجلكنماهيفةكراشملاو

لثمُهتبلطوُهتسمتلاامذافنإىلإجاتحتةهبشاهيفُلاحالوقاقشناالودارفناالو

ةهبشعقاوصقنكلذلثمىلاةباجالاوةبيعملاىرجميرجتاهعضومريغيفاذه-

ةداعلارجتملامسانلاعدتنأةيناحورلالاوحالابقيلألاوةيهلالاةدوملابقحلاًاًماف

ماقاوةدوملاديكوتيفبجاولاىلإعوجلاوولثيولطيدقامبجاجتحالاوعساتلا٢٠•



ةعيبلايفعقيالوداسفلاببسعفتريوكشلالوزيىتحةكراشملاوةمدخلاداحتا

ىلعةكربلاذافناتدرأدقوبجاولاكلذيفينأيناحورلابالااهياتناو

ةصرفلادصرأانأوتقولاةبوعصوقيرطلادعبلالارخأتتملوةداعلاومسرلاهبىرجام

كلذيفيناواهرادصابكرابتاواهذفناواهلمحلحلصينمذوفنبقاراواهذافنال•

اهلوصودنعالوبقيفيتأتيناحورلابألااهيأتنأوبورخأتلقلقانأيذلامسرلاىلع

اهمدقتايفديزيالواهريخأتاهصقيالوتايناحورلاعبتتيتلاةداعلاهيفتجام

ّرسأامكلبقنملاوحأةماقتساوكرابخأنمًانمضتمًالجاعكباتكبيجاهبإعم

ةكراشملاوةيناحورلاةوخالاوةّدوملابجاوبهيفموقأامكتامهموكتاجاحنموهب

ًاقاوموًاظفاحكدنعوكعمنوكيحيسملاعوسيانهلإوانبرمالس.هللاءاشنأ1.

اذهلصًوالونيمأنيرهادلارهدىلوناوألكىلاونآلانماًدّدشموًاّيفاكو

ُهمساعفروُهلبقةيردنكسالاكريرطبايلياابالباتكلا

ةنسناضمررهشيفهتبراحملماشلاىلإرصمنمرهوجهجوتفيكتلانيكتفلاًاّماو

ةلمرلاىلإقشمدنمرهوجعجروةريثكتاعقوامهنيبناك1)ةئاثونيتسوسمخ

اهبتاموةرامالارادبلزوةلمرلالخدوءاسحالانميطمرقلامشعالايفاووأة)ًامزهنموه

هّجوتوةمالاىلايكتلانيكفلالصوواهفنَّصحتونالقسعىلإأجتلادقرهوجناكو

ىلعينكتلاماقوريثكقلخنيقيرفلانملتقوبرحاهنيبعقورهوجوحتنالقسعىلا

عوجلانمرهوجركعرثكأكلهنأىلارهشاةثالثوةنس3)رهوجلاًرصاحمنالقسع

حلصلا4)يكرتلااولأستوقلامدعوعوجلامهدنعمظعُوهلنيكفلاراصحلطًالوأ

ىلإةزغنمنوكينأىلعمهنيبلاحلارّرقتوكلذيلإ.3)مهباجافمهليسقالطاو".

ىلعويكرتلاىلإماشلالامجانماهيليامونالقسعنمنوكيناوةبراغمللرصم

Cadd(1.اهنمةجحلايذلوأيفقشمدىلإلصوف

Cadd.rv71(2ةنسىلوألاىدامجيف

Cbreviore:اجهرصاحونيكتقلاةعبتواهيفنصحتونالقسعىلإلخدو modo(و

Ctantum(4رهوجبلطفC(5نأىلامهنيبلئاسرلاتدّدرتو"*



كلذبايضارتفيكرتلالومحماهلامنوكيوزيزعلا)عضوملااذهيفماقتةوعدلانا

تحتنمهباحصاورهوججخونالقسعنصحبابىلعاًدّرجمًايسيتكنلاقالطاو

ماشلاىلإ(404)هسفنبراسوحلصلابزيزعلاىضريملف2)رصمىلااولخدوفيسلا

بترتوأةلمرلاىلإَو)زيزعلايفاوومسقلاناريجرصمبفختساوأهشويجعيمجيف

نكًلانامأهيلالسراوهللابزيزعلاُهسارف)ًاعجارمشلاىلإراسدقيكرتلاناكو4)اهب*

هللابزيزعلاهجوتفبرحلاىلااعدويكرتلابجيملفًايزجالامُهللذبوةعاطلاتحت

مهنيبعقووةثاغالثونيتسوناكةنسمرحملاعباسيف6)نيحاوطلارهنىلعايقتلاوهيلا

برعلاتعرساويكرتلامزهناوةميظعةلتقمنيقيرفلانملتقوديدشبرحكلذمهموي

برضلانُمهلادقوزيزعلاىلإهبازاجواباسرفكوةوسنلقنيبًاريسأُهتذخافهبلطيف

نيبنم"ذفنتساوهللابزيزعلاجرخف،كالهلاىلعفرشاىتحمظعلاحمطللاو"

راضحابزيزعلارمافءامأيكرتلاىقستساو7)تاخهيلاعفدوهسفنىلعهنماومهيدي

.مسهيفنوكينأًافوخهبرشنعينكرتلافقوتفحدقلابايتاوبالجبارشحدق

مَّدقتوةبيُخهلدرفاوهيقابءاقسوُهنمبرشوحدقلاذخأفكلذزيزعلانّبتولتاق

ُهَلأسوهبكرمىلعبوكرلابدراوهباودىلعهلمحوهيلاجاتحيامعيمجهيلالمحيناب

ىرسالانمهيلامهيقافهباحصأنمموقراضحاىستلافمهبىنأينمسانلانع"*

نيبنازرملانالتساوميهربإهوخارساوبرحلايفلتقدقرايتخيوخارهاظوبأناكو

عجروكلذىلإبيجافهتبيخيفُهعمامهيكيكرتلالأسفهللابزيزعلاىلارايخب

يكرتلامالكبهفارعأوهداوقوهئودلهأيعّددقمعيمجىلإمّدقتورصمىلازيزعلا

.8)هيلععلخوهيلالصوهرادىلإءاعدالامههوجونماًدحأقبيملفهلالجاو

الاُهطرشًاغءيشبرايخبةلودلانُمهلمقيملفورسخافةلودلادضعو)آَمو٢·

C(1لامعالاهذه:Cadd.rv(2ةنسلانمنابعشيفؤ)Cءاقللهددمو

C.لزوCadd(6.سيمخلاموي add(؟.Con(4لصوويكرتلا

Haslineas:ةميخهلدرفاو constringit Ceo modo(8هنامأمتاخC(7

رصمىلاداعوهباودىلعهلمحوهيلاجاتحيامرئاسو

Quae sequuntur de Fenakhosrau etBakhtiari morte, usque ad(و

•٢,in Crmontreperiuntur,رايدلاولامعالإwerba



نبنسحلاةلودلانكرتاموةقفاوملاىلعاهارجأُهنافقارعلاربانمىلعةوعدلاةماقا

لـهأىلعةسائرلارايخبلحتناهتافودعبوةئاثلثونيتسوتسةنسلوأيفهيوب

زئاسىلعهمّدقتورايتخيهميظعتىلعًاينبمًاباتكعئاطلانعبتكوهمجينبوهتيب

ةلودلادضعىلاكلذىهتنافمهتعامجنمهريغنودةسائرلابةصصختوةكلمملا

قارعلاىلاسرافنمهتمدقمشويجرّيسورايتخيةبراحملقارعللجورخللدعتساف•

جورخلاىلععئاطلالحوزاوهألاىلإراسوريخبةياهوهللادبعنيبرطملاهييزوعم

ًالفهئاقللدعتساوفارطألاوءايلوألاعيمجيدجتساواهنيبلاحلاطّسوتلُهعم

دادغبىلإًاهّجوتمزربوماقملانمعنتمابرحىلاتضفأدقلاحلاعباطلاىأر

ةعاجلتقوزاوهالابناركسلاىقتلاوعتمافمتينأةيقبنيبورايخيودهتجاو

زاوهألاةصقورسخنفكلمومهوقابمزهناومهنمريثكنمأتساورايتخبباحصأنم10

نيأ(405")راسوطساوىلااهمراسوغاطلاىلارايخبهَجاوتفاهركعيجو

فوختفهببسبهيلعدنجلابغشوهشويجىلعبلغوهيلعلواطتيورايتخيرغصتسيةيقب

هصاوخوهباحصأضعبرايخيىلعراشفهودرومألابدرفنيوأهيلعبثوتينأرايتخي

لعجيناوهبضغةّيمحرسكيوورسختفكلذبحلصتسُيهّناُهملعاوهيلعضبقلاب

ضقوةروشملاهذهىلإحجلاًريزوهدعبرزوتسيالوهفاطعتساىلإليسلاكلذ١٠٠

دضعىلإًءذقناوهلكمالسلاةنيدمىلإهلمحوطساوبرتئموياهوةيقبنيبيلع

هتقوبلصوةتلتقوُهتطختةئفلاىلإحرطولمجىلعهركسعيفهرهشأفورسخنف

ُهنكمينأورسخاــئفةلودلادضعنمرايتخبةلودلازعسمتلاوةلجدلاىطاشىلع

همسابتكينأهيلعطرشانأدعبكلذىلاهباجأفماشلالامجاىلاجورخلانم

هحتفوأهكلمدلبيفُهلةبطخلامدقيوةلودلادضعمساينعأهمالعاوهتيارىلع٢0

ةلودلادضعراسوةعاطلارايتخبعوجربمالسلاةنيدمبءادنلاعقووًافاخهيلالمحو

"ءاقتومالسلاةنيدمىلاهّجوتواهكلمواهلخدفةرصبلاىلإزاوهألانمورسخنف

كلذدعبهبقلىلافاضاوةلودلادضعىلإًافاضمةملاجاتهبقلوهيلالخدوعئاطلا

دجتحاومليدلانمةعامجهيلاعجارتوناملغلانمريثكرايتخيىلاعمتجاومعنلايلوو

نابلثيلاهرهصعمعمتجاوهبرهظتسايوقركسعيفراسوًاعّركوًاحالس٢•



ضهنواهيلاةلودلادضعضهنفبرحلاىلاةمحازملايفةدضاعملايلعاقفتاونادمح

نمركسعلاضعبرفظورايتخبشيجمزهناوصخلارصقبناقيرفلاىقتلاوُهعمعئاطلا

ناكوورسخنفنالغنمينكرتمالغةقرفةريالوهوهبلسذخاورايتخبداكآلا

لتقوفقوفريسملاُهنكميملوديدششطُعهقحلفيوقظيقلاديدشتقولا

نأنورخآلاقو.ثهللانمطقُسهناةفئاطلاقهلتقيفتاياكحلاتفلتخاو•

تقوفوبنيقرفتملااونوكيفهيلعينكتلااوبلغينأاودارأوهوفرعمليدلانًمايوق

نيبباشوبأمزهناوهباحصأنمةريثكةعامجاولتقوهولتقفهيفةنحاشملانيقيرفلانيب

مهعبتانمورايتخينيانابزرملاورايتخباوخآرهاظوباوميهرباتلفافلصوملاىلانادمح

مالسلاةنيدمىلإعئاطلاداعومهيلإنسحأومهاقفنيكتقلاباوقحلوقشمدىلا

رايدلاولامهالانماهبلصتاامرئاسواهكلفلصوملاىلإورسخنفراسو١٠

رذئمويوهوبلحنمهيلاراس8)روجكنافةلودلافيسنبيلاعملاوبأًاّماو

ىلعضبقلاىلعةلودلاناملغزئاسلروجكقفاووأاهلاـمجأرئاسيفواهيفةوعدلا

وبأراسو.3)هيوعرقىلعضبقوصمحنمهعلقوبلحىلايلاعملاوبأراسوهوعرق

لزنوةئاثلثونيتسوتسةنسلاوشيفاهيلياموةّرعملاحتفوبلحنميلاعملاوه

وبأرهظتساوروجكبنيبوهنيبلاتقلاعقووبالكونبُهعمو(405")بلحىلإ

نيبوُهنيب)رقتساو36Y(4ةنسرخآلاعيبررهشيفبلحلخدوأهيلعيلاعملا

ةثهتلابأةلودلادضعىلإيلاعملاوبألسراواهيلا"ةّيسوصمح6)ةالوأىلعروجكب

ُهبتو8)قوطلاوأعلخلابهيلاهلوسرداعافهتعاطيفُهنأُهملعيودادغب7)هلوصحب

عئاطللبلحبةوعدلاتميقأوورديدسلاأبننبحلاصوباهريزوبقلوأةلودلادعس".

نيب1o)بلغتابأةلودلادضعبتاكءافولاوبأعبثتوةلودلادعسلمثةلودلادضعلو

.Deestin C(روكبدpostea,فروكبBinistapagin(1
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.Deestin C. 8) Bom(7-ءالونأC(6
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ىلإبتكفسوةريزجلاقيرطذخأفهسفنىلعفاخنلصوملانمهتميزهدعبنادمح

.ةعزانمىلعهبدضتعاوهلصاودقسورالقسلاناكو.ةدجتسيسورالقسلاسرب

سدبعمكلملاليسابشويجتهَجِّوتدقو،هيلإتدروهبتكنأاقفتاوليساب

هيلعراشأوةريثكةريمهيلاذفناوهسفنببلغتيلانعسورالقسلالشفساقرفلا

هرصفداعمهيلعرهظتساواومزهنااذاوهموصخبرحىلعاعمتجيلهبقحليناب•

ليبسىلعهركسعنمةفئاطهيلاذفناوهلاقتنأىلإبلغتيلاسفننكستملف

سدريوساقوفلاسدربىقتلاولاحلاُهنعفشكيامرظتنيدايزنصحيماقاوةدجنلا

نابعش2)نمنيقبنانثالادحالامويسورالقسلامزهئاف1)ىرخأةعفدسورالقسلا

دافو)دازنصحيفوهوأبلغتيلابهجزمربخلصتاوةثالثونيتسوناكةنس

4)ةبحرلاىلإفرصنافةلودلادضعشويجهبتطاحاودَمآبلزوأماشلادالبىلإ١٠٠

عالقعيمجوركبرايديفاودّمآكمواهكلمواهحتفونيقرافايمءافولاوبأرصاحو

هدلوونيطنطسقُءاخَأُهعمذخاهتميزهدعبُهنافسورالقسلاًاماونادمحينب

ةدجتلاُهنمسمتليةلودلادضعىلانيطنطسقهاخاذخاوركبرايدىلإراسوسونامور"

ذفنافهلاحليسابكلملاىلاىهتناوهماقملواطتوةالاوملاوةعاطلاُهَللذبوةنوعملاو

راصيذلاوهونويروألابفرعيوأروقىرسيًاهيجوهلًابتاكةلودلادضعىلإ1•

عرشامسورالقسلاىلعدسفيالفُهنعًاسرتم6)ةيكاطناىلووسرطسجاًماريخأ

دضعبغرينابُهلمسروهدصقىلعهبنيعتسيًاسوالاموةلودلادضععمهيف

راضحابفطلتيناومورلادالبيفريسألكجارخا6)"ديوأديقُهَلُهلذبيامبةلودلا

الومهنمؤيُهنأُهلنمضيومورلانمُهعمنمعايتباوهءايتبابولوهيلاسورالقسلا

ضبقينأبًاّرسنيقرافايمبميقملاهبحاصىلإةلودلادضعزعواومهنمدحاىلاءيسي٢٠

هلعفاملهبحاصىلعبضغلاولاحملاراكفألاةلودلادضعرهظاوسورالقسلاىلع

مهددعناكوهباــحصأرئاسوسنامورهدلوهعملمحودادغبىلاهلمحينابهبتاكو

Cadd(1.ةعمجلايف:B(2يف

.DeestinC 4) Deestin C(و



عسوُوهلتيلخاًرادةلودلادضُعهلزناسورالقسلالصًوالوسفنةثالثريدقت

اًركسعديرغوهقالطابهدعووهيلعطاتحاو(406ُ)هلقتعامثةديدمةيارجلاهيلع

ىنعميف1)ارهسنأبفرعيُهلًابحاصكلملاليسابىلاةلودلادضعلسراوُهعم

ةرعرتتومورلاُهحتفأًامنًاوصحهيلاملسيَو)وُهلذبينأهدصقوة)سورالقسلا

سورالقسلادميوهألاونوصحلاكلتهيلاملسينأُهثميّكدتسيونيملسملايديانم•

ناوهبهتيانعةّلقكلملاليسابةملعاف4)ُهنمُهسمتلاامىلعًءدضعيوٌركاسعلاب

دراولاكلملاليسابلوسرروقننأةلودلادضعىلإيفروُهنمجعزتيالًامنكلذ

ءرماهبحاصىكلهتيبيوهسينأهذخانمهسأدنعاًدهتجمسورالقسلابلطيف

دضعلتلاوعاتملاولاملانمةسمدروامعيمجىلعضبقهتعاوًاضيأهبلكف

نامنةّدمدادغبنيلقتعممهتعمجيقبوتاموهسفنبهريغنعوُهنعلغشوةلودلا١٠٠

ُهحرشنسامىلإمهرمأىهتناوةلودلاماصمص5)هدلومايأنمردصىلإنينس

ةّينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسوالوقينرّيصليسابكلمنمةعبارلا6)ةنسلايفو

سيتاتوغوللابتاكلانميسفرعةدملاهذهيفوتاموةنسةرشعيتنثاماق

ةميزهدعبقشمدىلإبلغتوبأهَجوتفمهدايعاونيسيدقلارابخافّنصيذلا1•

اهيلعبلغواهبنصحتدقماسقُهَللاقياهلهأنمًالجراهيفدجوفسورالقسلا

نيبوُهنيبعقوواهرهاظيفلتواهلوخدنمنكمتيملفهللابزيزعلاىلعفلاخو

ُهنمسمتليهللابزيزعلاىلإهبتاكنادمحنيببلغتوبأذفناوةروثاذهماسقباحصأ

وهوحلاصنبلضفلاماشلاىلإهللابزيزعلاهيلارّيسوبحأاملكبهدعوفةدجنلا

بلغتيلإنمبرقوةيربطىلإراسفدلبلاحتفوماسقىلعلاتحيلهداَّوقهوجونم٢٠

زيزعلانعهدعوو7)ةربصلايفبلغتاباىقلتو.هيلالضفلاراسفعئتجالايفالسارتو

C(1مارهشBpassin(2سويرالوقلا

C(3نأرفظاذاهسفنىلعطرشدقناوةالاوملانمهلذبامو

lineae(ةنسلايفوـنيملسملانم)(6.Bom(3هبرحنم.Cadd(4
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لضفلالحرمثهعضومىلإمهنمدحاولكداعواقرتفاوهيلاهسفننكستاملكب

ةمالابناكولحاسلاقيرطىلعةمالاىلاعجرفمسقىلعةيحلاةمتيملوقشمدىلا

ةعاطرهظاوةيحانلاهذهىلعىلوتسايودبلجروهوحارجلانعلفغدنبجرفم

راسفُهعَميداوبلاوهلاحتربكواهماكحاىلعفّرصتينأريغنماًراهظاهللابزيزعلا

بلغتيلإىلإتأجلفدالبلاكلتنعاهجرخيواهفقويلماشلابميقملاليقعداجاىلاه

راوجلتولحرفكلذلعفيالنأُهُلأسيحارجلانأيلاىلإبتكواهفرطيةلأسو

ًءافاخولضفلاوحارجلانأاهعمهعاتجاشحوأفريسملانماهلعنامُهنأىلعليقع

ليقعدانجاعمراسفرصمنمةدجنلاراظتنايفهماقملوطنمبلغتيلاريغو

شويجلـضفلاعمجوًاودعبىتحهيدينيبنملضفلاوحارجلانببرهفةلمرلاىلا

بلغتوبأنيبوحارجلانيأنيبعقوواودشحاوبرعلاحارجلانيبعمجولحاوسلا10

لضفلابكروًاريسأحارجلانيأهذخاوبلغتوبأمزهناوةمرلارهاظببرحلا(406)

نيكتلاىرجمرمايرجفرصمىلإهبريصينأحارجلانمفاخفًءذقتسيلهيلا

نمزئاسوهسأرذخافلـضفلاءاجمثلضفلاُءافاوفُهلتقهيلاناسحالايفيكرتلا

نيتسةنسناضمررهشيفرصمبهللابزيزعلاُهعمورصمىلإمهلمحوهباحصأنمرسأ

يفةعماجلا1)تايلصملايفنوملسملااهيلصيةالصيهوتونقلاةواصعطقبةئاثلثو١ه

نيملسملانمةّنسلالهأةفاكىلعكلذمظعوةمتعلاةرصدعبناضمررهش

اًدجةنيصحةعلقيهونابعردلبيفميهربانيأةعاقمورلاكلمةا)ةّدملاهذهأيفو

بحاصلةدبعتسمةريسأةّينمرأةأرمااهيفناكهناكلذوةيحياهيلعمهناليتساناكو

ةديدماهدنعتماقاومايالادحايفاهتخأاهترازفتخاوةوخانابعرؤ)يفاهلوةعلقلا

عضوملانماهلوطتردقتكلمهيلعليحتنأهنافاهبظفحتمريغةالخمةعلقلاتدهاشو٢•

تربخاواهلزنمىلإتداعواهلزغمطيخبضرألاىلإُهنماهيلالوخدلاهجتييذلا

اهيلعاوربدناوسرحلاةليلقاهناواهيفركفلانمامل4)نعاموةعلقلالاحياهترخا

يذلاطخلالوطبملاسحالصاىلعمهتثعبومهسوفنيفاهرمأتلّهسواهوذخأ

.Bom"(3ةنس•Crv(2تايصملإB(1

B(4ناع.٢٥
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هيلعاوعلطواهيلاةودنساوهوّدعأيذلامالسلامهعموليللاباهيلااوراسوهباهتردق

ولخينأةيلاكلتيفُهلَّنعدقةعلقلابحاصناكومهلاجرنمةوبحصتسانمعم

.وجعزيالومهحايصنماهيفهوحيرينأساّرحلاىلإمّدقتوّنهعمبرشيناوهمرحي

مهيلعوةأرمالاةرخالوصحعموهعضوممأمهنميقبنمومهثكأقّرفتفمهسرحي

هسلجميفةعلقلابحاصىلعاومجمو،اولتقًاغلابسارحلادحأ)اوقتلاةعلقلايف

رشنيحو8)ليسابكلملامسابلاحلايفًاردانوهدلووهولتق3)هريرسأىلعوهو

ىلااهومّلسواهوكلمواهيلعنمألاىلوتساونيبراهاهنماوجرخةعاقلايفنممهب

نأىلإاهنيصحتواهترامجيفةدايزلابمّدقتومهيلعمعنأومهيلانسحافليسابكلملا

.برحبذخؤتالولاتقبمرتالتراص

ز)نمُهنمتقبسةيلجمدخل4)كورسكىلإةيقذاللاةالوكلملاليسابّدرو

ًاقلخةبراغملانمواهلهأنماهيفلتقورساوهيلياموسلبارطدلبىلعاهنشةراغ

فّرعُيمهلريمأعمةكاطنألعىلإةبراغملاركسعدرووةيلجُمانغَمغوًاريِثَكسـ

داوسلاذخاوكورسكىرسافقرطلاضعبيفهعاًركوهداوسفلخويجاهنصلاب

ركاش6)نياوألازترافهلهأنمًادجلتقورساوهيلعرهظتساوركسعلادصقو

كوركهجوتواهتصح7)رصاحوةئاثلثونيعبسةنسيفةيقذاللاىلاسلبارطنم

هسرفنعطوُركاشنأ(407)مالغ8)سنوييلعألـمحفركصلاةمدقميف

ساقوفلاسدربراسودعبافوبوزيسرفورصمىلإلمحوًاريسأكوركذخاوُهنعطقسف

برحلاعقووةئاثلثونيعبسوىدحاةنسىلوألاىدامجيفبلحىلاسقيتسمودلا

تدّدرتوةندهلالامبةلودلادعسبلاطوهلوزننميناثلامويلايفدوهيلابابىلع

ةضفمهردفلاةئامعبرأةنسلكيفمورلالمحينأىلعترقتساوامهنيبةلسارملا

to)ًاّماوهلوصونمسماخلامويلايفلحورانيدبًامهردنيرشعلكفرصةّيقن

نكرنبيلعةلودلارغهيخابرحلناذمهىلإدادغبنمراُسهنافةلودلادضع

C(1اوفلاة)Cهبارشوهشارفؤ)Cata.ويلااوعدوC(4كوربزك

Coaيدون . 9) B(8رصاحواح.Cadd(7نبC(6يفC(3
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تناكونورهسىلاهركسعدوجورومألاُهلتماقتساودادغبىلإداعوُهمزفنيدلا

لعجواهكلموتحتفونيطالسلانمهمّدقتنمىلعمايالاميدقذنمةيصعتسم

جّوُرومعنلايلووةّلملاجاتوةلودلادضعءاشنهاشبكلملابُهعةبتاكملاوهلةبطاخملا

ركبرايدولصوملاوقارعلاوسرافدالبرئاسىلعىوتحاوهيلااهلقنوعئاطلاةنبا

هتبيهمظعلنأىتحةميظعةيههتكلمملهأعيمجيفوسانلاسوفنيفُهلمسراو•

ىلعىرجلمهلاوحأحالصالةحطبلاىلاهللادبعنيرهظملاهريزوذفنآهتوطسةَّدشو

هدصقينأهرمأوهببطتمىعدتساوهنمهسفنىلعفوختفدهعتريغنمباوصلاريغ

هدصقًاغهداحاودصقلاىلإجاتحمريغُهنأببطتملاةيلعاففلتينأىلإهمدقرتسيل

يفهسفنحرجوًاعيمجهيعارذنييارشعطقوِهتاودنيكسذخاوهسفنبالخوهفرصف

هتقوىضقوهلتاقم١·

ىلإًابستنمدمحمنيبدمحأنايرلايلاىلاهدعبرومألاريبدتةلودلادضعضّوفو

ًاملفهتيورهظملانيبتناكتارورضلينارصنلانورهنيرصنروصنميلاةفالخ

ربكالاهنباهتلعيفىدوةلودلادضعُلتعفروصنموبأدرفناِهِليِبسلرهظملاىضم

يبصخمالغةلودلادضعلاناكودادغبىلإزاريشنمةئملانيزوةلودلافرشسراوقلاابأ

هيلعلوخدلاهدالوأنمدحأنكميملفهرومأعيمجىلعًايلوتسمركشىعسيدوسأ١٠٠

هتومّمكيركشناوتامدقهابأنأةلودلافرشرعشتساواهلواطتعمهتّلعيف

جرخوةايحلالاحيفةأرف،هيفًاجضنمةلودلاذضعيذلاعضوملاىلإلخدومجف

ةلحبةلودلادضعتامونامكىلإًءافنوُهنمهوبأشحوتسافهيلالخديدعيملو

ةرامالايفسلجاوةئاثلثونيعبسونيتنثاةنسلاوشرشعءاثلثلامويعرصلا

اباىلووزاوهالاوزاريشرهظابأًءاخاىلووةّلملاسمشوةلودلاماصمصنابرزلا٢٠

ةرامالالوصحوهيبأةافوةلودلافرشبلصتانيحوطسواهاخادمحأنيسحلا

اهكلموزاريشىلإنامكنمهّجوتفمهريغوهباحصاوهئابغعمجةلودلاماصمصهيخأل

اهذخالاوماوحالسوتالآبىوقتوهياريزونورهنبرصنروصنميلاىلعضبقو

ءاوتحالاو(407")اهبةرامألاًاسمتلمدادغبىلااًدصاقهشويجيراصواهعالقنم

رّرقتمثةّدمةلودلاماصمصهيخأنيبوهنيببورحلابشتناومالسلاةنيدمىلع٢٠٠



مسامّدـقتوةلودلاماصمصدييفاهلامعاومالسلاةّيدمنكتنأمهنيبلاحلا

ابتكوكلذىلعاحطصاوهتسربكلاةكسلاوتاوعدلايفهمسالبقةلودلافرش

تسةنسرفصيفكلذوهنومضمبءافولاىلعادهاعتوافلاحتوءاضرلابًاباتكامهنيب

ةئامثالثونيعبسو

ىلارّيسفةعاطلاعلخبرهاجوهللابزيزعلاىلعحاّرجلانيلغدنيحرفم)فلاخوه

نيعبسوىدحاةنسيفةا)فسوينببوقعيزيزعلادلولاخأيزيزعلاقيشرماشلا

جيجحلاديريهتميزهدعبحاّرجلانيبراسوأهمزهوماشلانع"هدرطوُهيقفةئاثلاثو

مهاقيلهعمركسععمينابهرلاحاقمزيزعلاذفنافمهعوجردنعمهنععطقيل

ججحلاىلاىهتنااملوُهعمنمعيمجوةلتقووديابحارجلانبهبعقوأفمهنععفديو

اولخدمثًاموينيعبراوةسمخاهباوماقأفىرقلايداوىلإاودعومهسفناىلعاوفاخ

ُهمزهوةيناثةعفد4)ينادمحلاقيشرةيقلفماشلاىلإ3)حاّرحلانيلادواعورصمىلإ

ًاسمتلمةكاطنأدصقوةفاضاوهراجافصمحبروجكىلاأجتلاوةيربلاىلالخدو

زيزعلانمسمتلاوماشلاىلاعجرفُهعفدوةلُصهلقطافةدجلاكلملاليسابنم

ءاقللنيكلتعمقشمدىلارصمنمزيزعلاشويجتهَجوتوأكلذىلإُهباجافنامألا

دلبلالهأهبراحوةكدلابفورعملاعضوملايفقشمدرهاظبلزنواهيلعبّلغتملاماسق1•

اورهشاورصمىلإهدلولاخوهنباوماسقلمحونيكلتىلإماسقجرخوةّدممهرصاحو

3)مهيلانسحاومهنعافعوزيزعلامهقلطاوةجحلايذفصنىلااولقتعاولاغبىلعاهب

ىلعألتوةعمتراسفزيزعلاشويجىعدتساوةلودلادعسىلعصمحيروجكيسعو

بلحىلاسقيتسمودلاساقوفلاسدبراسونيموياوبراحتو7)دوهيلابابىلع6)بلح

\

.rجّرفمةلمرلابناكو:Pro
antecedente pagina Citantum habet.(فلاخو)
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زيزعلاةعاطرهظاوةيحانلاهذهىلعىلوتسادقّ يودبلجروهويناطلاحارجلانبلفغدنبا

...فلاخهنامثةسميداوبلاوهلاحتربكواهباكحاىلعفّرصتينأريغنمهللاب
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جرفمودوهيلابابىلع2)ساقوقلاسدربلزنو1)هيلألحرفروجكبىلعهربخدروو

لمحينأىلعمهنيبلاحلاّرقتسوةلسارمةلودلادعسنيبوةنيبىرجولاتقلاعقوفُهعم

صمحدصقوؤ)ساقوفلاسدربراسورانيدفلانيعبرأنيتنسلامةلودلادعسهيلا

راسوهبزاحوةفيلخلتىلاراسورياغميفاومصتعا4)ةعامجاهبقرحاواهلهأىسو

ةثالثءاهزمهنملتقواهثادحاىلعكلذدعبضبقواهدلقتوقشمدىلإروجك•

نيعبسونينثاةنسيفرصمبلينلا5)فقوتوأمهنمضعبىلعىنبومهضعببلصوفالا

يفءالغلادتشاوتاوقألاوبوبحلانالاتديازتورصمبراعسالاترطضاوةئاثلثو

رشبلانمملعهيفكلهفميظعءابوكلذبنرتقاوزبخلادقونيعبسوثالثةنس

ىلعوحلاصنبلضفلاىلعوةنسلاكلتيففسوينيببوقعيهريزوىلعزيزعلاضبقو

ذخاوراهنلاكلذيفرصمدلبنقفاوناكميفمهنمدحاولكدرفاولضفلايرخأ١٠·

طرشلاةالو(408)بكروةنيدملاقاوساتقلغافةرهاقلاقيرطيفةعامجبايث

حلاصنيبلـضقلارادنملمحوريزولاُهكلميامعيمجىلعضبقوسانلااوتكو

رصقلاةنازخيفترقافًانيعرانيدفلاىتئامريزولارادنملمحوعاتموةلآنم

ملعلالهأبحيريزولاناكوزيزعلارادىلإتلقفريزولاراديفنيواودلاتناكو

موقىلعريزولاقزرابةديرجهيلعضرعوزيزعلاغلبومهيلعلضفومهبرقوبدألاو١•

زيزعلارمافرهشلكيفرانيدفلااهغلبمرتافدلانيسلجمونيقاّرووملعلالهأنم

لمحيرماومهقطاونيرهشلاقتعالايفاوماقواهنمًائيشعطقيالومهيلعاهنارجاب

حلاصنبلضفلاىلإًاضيأّدروًاعيمجُهَل"ذخاامَدروريزولاىلإرانيدفلانيتئاملا

هيلعناكامىلإمهنمدحاولكداعاومهلًءذخاامهيوخاو

ةنباةديسلالاخستسيراريصةئاثلثونيعبسوسمخةنسناضمررهشيفو٢٠

رّيصوةّينيطنطسقلابتاموةنسنيرشعماقأسدقملاتيبىلعًاكريرطبهللابزيزعلا

Cadd(1.رهشلانمنولاخنامثءاعبرالاةليلاهنع
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نًمافيطلالحمًايجاملناكورصموةرهاقلاىلعتأرطمًاضيأ4)سويناسرأةوخا

رّرقملالاملالـمحنعةلودلادعسيلاعملاوبأعفادوهتكلمميفامّدقتوهللابزيزعلا

ناما]اهحتفواـهلتاقو2)زاكىلاسقيتسمودلاساقوفلاسدربراسفمورللهيلع

اومرصتةينادمحلانمةعاجيعقواو3٧٥ةثسرفصيفأاهلهأىسوؤ)فيسلا

اهلتاقواهنصحةجربأضعبمدهوتاقينجنملااهيلعبصنوةيمافأىلعلتو4)هركسع•

لعلّواوةيكاطنألعرخآيفوهويبلحلاناعمسريدىلإ6)يوعرقراسولاتقدشأ

هنابهرنمةعاجلتقو6)فيسلابهحتفولاتقدشأهلتاقومايأةثالثهرصخلبلح

بلحىلإمهباولخدوهعنموةيكاطنانمهيلااوأجتلاراتخيسواًرباعًاهاًرحناك

ةعامجبتعقوافبطرفكىلإهركعنمةيرسسقيتسمودلاسدربذفناواهباورهشاو

سرببتاكيبلحلاناعمسريدىلعىجامليسابكلملابلصتاًالوةّيئادحلاوبرعلا١٠

ليسابىلوف8)سانيلبنصحىلعةبراغملاتلوتساةّدملاهذهيفوةيمافانعفارصنالاب

لاحلايفوسائيلبلزانوركسعلابراسوو)سونسيلملاسرطسجملانوألةيكاطناكلملا

ركعلايفاهزربخافهرادموزلابهرمأوهنعهدعباوسونموكريلابنظلاكلملاليسابءاسأ

ىلعكلملاليسابكلذبضغاوسانلابنعركسعلالحرفدّدجتدقهنايصعناب

ُهَلموقيوأُهعجرتسيونصحلاىلإدوعيًاّمأيهونيتلاحىدحايف"ةّيخوسوتسيملا1*

.ذخآدريُهنأنيضفنصحلاذالهيغريسيو(10)ركسلايفقفنأيذلالاملاب

نمسمتلاوةدوجربُهنمطقسفروسلاهبمدصوًاشبكلمعوركاسعلاُهعمتداعو

12)طاحاوِهببخأامسوتسيلملادّدجوُهنعاوفرصناونامألاةبراغملانمهيفناك

ىلعءالووقرشملاىلعؤ)سقودُهلعجوسقيتسمودلانعساقوفلاسدريكلملاطحو

13)يلاعملايلأعمساقوقلاسدربدقو14)قرشملادالبرئاسىلعوأ(408)ةيكاطنا٢٠

Deestin B(4فيسلابC(3هرادC(2سويبامرأB(1
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ىلعامهنيبلاحلارقتساوةئاثلثونيعبسوتسةنسيفةدّدجمةندهنادمحنيا

1)ةضفلاأمهردفلاةئامعبرألاةنسلكيفليسابكلملاىلانويبلحلالمحينأ

ناكناذللارغلبلاكلمليئرمجاداولّيختوًاباتككلذبمهنيببتكواهيلعمدقاويتلا

نيسرفىلعامهسبحنمابرهوطالبلايفامهلقتعاواهذخا2)قيقشمشلاسينايأ

نابتكملافقوةيرشبلاىلإذفانلابردلايفالصحًالفاهلاهدادعابامّدقتدقاناكء

ريبكلاقبسونيلجاراراسوًاقحينأنًمافوخلابجلايفايفختساوامهتحتناذللا

كلذنوظفحيرغلابلانمموقهبرعشفًاّركتمناكوامهقيرطيفريغصلاهاخاامهنم

ءافووهلتقفةدرفبُهفرعيالوهومهدحاُءامرفؤ)مورلاةصضتمأنملبجلا

فرعيمالغهلناكومهيلعموكلاممثهوذخأفهسفنبمهفّرعورثألايفريغصلاهوخ

يفمهوحتكلملاهَجوتفمورلانادلباوزغورغلابلاهيلاعمتجاوهعمدشف4)سلفوطقلاب10

هركاسعيفتوصلاعقوواهتقوةرابآةامسملامهتنيدمىلعلتوةميسجركسع

ُهعتوبردلااوبلطو3)هركععيمجوكلملامزهنافمهيلعذخادقبردلانابليللاب

ةرشاعلاةنسلايفكلذوهركسعنمريثكقلخكلهوهنئازخوهدارساوبهنورغلابلا

هيسقالطإةلأسي6)ةلودلامصمصلسارفسورالقسلابكلذلصتأوهكلمنم

ةطرشناكامبمايقلاُهَللدبوددعلاولاجرلاب"ددجينأُهثمسمتلاوةصرفلازهتنيل1•

نيطنطسقهيخاىلعوسورالوقسلاىلعذخاوكلذىلاحجفةلودلادضعهدلاول

هباكارئاسنع7)جرفاوكلذبءافولابقيثاوملاودوهعلاسورالوقسلانيبسونامورىلعو

ينرضحاومهنمهذخانكاًمًاحالسوًاباودمهلقلطاو8)لجرةثالثءاهزاوناكو

ىلعلقثفمالسلاةنيدمرهاظىلإِهبزربوُهعماوريسيلليقعينبءاسؤربّيسملا

سورالوقسلاىلامالكلاىهتناوءانع٠يفمالكلااورثكأوهقالطانيملسملانمريثك٢0

Hocيكبميرتلاانحوي nomen hic transcribiturin C(ة.Com(ر
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نأىلإةيربلايفهباوكلسوريمنينبنًمايوقًاضيأ2)اوعدتساومهلحىلاهباحصا

ةثالثونيعبسوتسةنسلاوشؤ)يفةيطاميفلصحوتارفلاربعوةريزجلاىلاهباوصو

اهفاًرظنواهيلعًاقيلسبةيطمبرذئنيحهوزربنصحملسيذلاقيرطبلابيكناك

اعدوهبيوقو4)ةوسكلارعاركلاولاملانمةدئعامذخاوسورالوقسلاهيلعضبق

يفةلودلادضعىلإكلملاهبنسريذلا6)نويروألاروقنًاضيأليحتوكلملابهسفنل

ىلاداعومورلادالبىلإُهلصواوهذخاوةيدابلانمالجرىعدتساوسويرالوقسلاباب

نييريمنلاونييليقعلابرعلانمهيلاعمتجاوسورالوقسلارمأُمافتوكلملاليساب

بحاصيدركلا6)ذابًاضيأدجتساونمرألانموريثكددعُهعم(409)نيدراولا

داعأنأىلإكلملاليسابرطضاويوقركسعيفيلعابأءاخاهيلادفناوركبرايد

دعبسورالوقسلاءاقلهيلآمسروشويجلاهيلاريفسو7)ةيقيتسمودلاىلاساقوفلاسدري

و)هتعانعأقيثاوملاودوهعلاهيلعذخاوةسّدقملا8)راثألاعيمجيُهفلختلانمهيلاذفنأنأ

نأُهنمسمتليسورالقسلاىلاساقرفلابتكفهتعاطىلعةظفاحملاوهتالاومو

سدريبلسرِوهيلاهذفنافسقرفلاسدريتخاجوزوهونيطنطسقءاخاهيلاذفني

كلملاليسابةعزانمىلعًاعيمجاقفَّتَينأُهعمرّرقيلسورالقسلاهيخاىلاساقوقلا

ةّينيطنطسقلاةيدميفساقوفلانوكيوامهنيبُءامستقيوهكلمنازوحيفهبدعو

ًالوهيلعادهاعتوافلاحتودارأامىلإسورالقسلاةباجافاهنعًاجراخسورالقسلاو

ىلختفهوبأُهنملبقيملوهيلعساقوفلانمةديكماهنأُهملعاوهيأرىلعًءابأقفاويملو

نيبرّرقتاموهيفميقلاعرشامُهلفشكوكلملاليسابدصقوُهنعُهنباسونامور

سورالقسلاعمعمتجاوناحيجىلإساقوفلاراــسوساقوفلاسدربنيبوهيأ

B(1ةنعB(2اوعرساوؤ)Cadd.وهو1708ةنسطابشا
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ًاضيأسورالقسلاداعوًاضيأاعمتجينأدعوىلعالصفناوهيلاناجاتحيامهيفاضوافتو

ةميقمهتمرحتناكنصحىلاةلمحوسورالقسلاىلعساقوفلاضبقاهعامتجادنعو1)هيلا

اذافىتمرحثيحنصحلااذهيفكلاحىلعًاديقمنكُتهللاقو.كانههلقتعافهيف

كيردفأملوهيلعكتقفاوامكتيقلأكلملاىلعتيلوتساودصقأامتغلبنأ

قفاوملاز)بيلصلاديع2)مويكلملابُهليبدونايصعلابساقوقلاسدربفشكو

ىلامورلادالبكلموةثالثونيعبسوعبسةنسلوألاىدامجنمةيلةرشعثالثل

ليسابعزجوهرمألحفتساو4)يلوبوصيرخىلإهركاسعتفلورحبلائطاشىلاوةيلورد

لسرأنأىلإةرورضلاُهتعدفهلاومأتدفنفهيلعهراهظتساوهشويجةرقتةئمكلملا

ىلاهباجأف؟)هددصبوهامىلعةدضاعملامهنمسمتليًءادعأمهوسورلاكلمىلا

هيلعطرشأنأدعبكلملاليسابتخاسورلاكلمجِّوَروةرهاصماهنيبدقوكلذ

ىلإنومتنيالرنثمويسورلاناكوةميظعةَمأ6)يفوهدالبلهأرئاسووهدمتينأ

اودغوةفقاساوةنراطمدعبايفكلملاليسابهيلاذقناوةنايدنودقتعيالوةيرش

سورلادالبيفةريثكرئانك8)تنوهتخا7)يلارتسوأهلامجهيوحتنمعيمجوكلملا

مورلاركاسعىلإتفاضناوًاضيأسورلاشويجتدروجيورتلارمأاهنيبّرقتساًابو

وريلوبوصيرخىلإاًرحبواًربساقرفلاسديبءاقلمهعمجابتهَجوتفكلملاليسابليتلا

رئاسكلمورحبلاةيحان(409")ىلعكلملاليسابىلوتساوساقوفلاىلعاورهظتساف

ةيدمرهاظىلعساقرفلالورتدعبكلملاليسابناكوساقوقلادييفيتلابكارملا

رحبلايفسرطسجملاينورطلاريسدقوقرشملاةيحانىلعهئاوتحاوةينيطنطسقلا

روتنهدلوسقرفلاسدريبذفنافتارفلائطاشىلإهجوتوًاقلخعجوةدبزبارطىلا

فلايفُهلًامالغُهعمرّيسفينورطلاىلعهدجتسي11)ةززجلاكلم16)دوادىلإجّرعملا
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اوقلفسراففلايفتايدلاخلاابحاصناقرطبلاطارقبانباًاضيأُهعمراسوسراف

يفساقرفلاىلعكلملاليسابكاسعراهظتسالاحلايفمهبلصتأفهومزهوينوراطلا

ىلإطارقبانباكلذكوهلاجربيزرجلادوادمالغداـعفيلوبوصيزخيفرحبلا

قَرغتوينوراـطلاةميزهنممهنمهدارأاماولعفدقمهنأبهيلعاوجتحاومهعضاوم

يذلانصحلابةميقميهوهتدلاوىلإراسفساقوفلانيبروقنعميذلاركسعلا•

مسروةيكاطنابنوالهنبافلخدقساقوفلاسدريناكوًالقتعمسورالقسلاهيف

ةيُحهنمهيلعّميالئلةيدملانعكريرطبلاسويغأجارخايففطلتينُأهَل

ىعدتساوُهمهيرمأيفُهضرافينأجاتحيُهنأُهمهواوةنيدملارهاظىلانوألُهكرتساف

نموكريرطبلاسويباغاعنموةيكاطناىلانوألداعوةيكاطنالهأنمةعامجًاضيأ

يفوامهركاسعيفنيطنطسقةوخاوكلملاليسابجرخو1)لوخدلانمهعمجرخ10

ةّينيطنطسقلاربعنمبرقلابوهواودبإيفساقوفلاسدري2)اوقوسورلاشويج

ةئاثلثونيعبسوعستةنسمّرحملاؤ)ثلاثأتبسلامويلتقوساقوقلاباورفظو

ةعبسوةدحاوةنُسهنايصعةّدمتناكاهبرهشاوةّينيطنطسقلاىلإهسأرلمحو

رئاسهيلاعمتجافلاقتعالانمسورالقسلاتقلطأهلتقربخهتأرماتعمًسالو١ه

هيلاىوضناورمحألافخلاسبلداعوكلملاليسابىلعنيفلاخملانمساقوفلاعمناكنم

ليسابيخاكلملانيطنطسقىلاسورالقسلالساروساقوفلاسدربنبجوعملاروفقن

رئاسنُعهلحفصوهتعاطىلإهعوجريفليسابهيخأعمهلاحطسوتينأيف4)كلملا

ماتلاناسحالاهنعُهلنمضوأ6)ةواصعلانم(5)ُهنمأدباعأوفعلاوُهنمفلسام

لوألانيرشترشعيداحةعمجلامويهلجرنعرمحألافخلاعزوكلذىلاةباجاف٢٠

هيخاىلاكلملانيطنطسقهرضحاف7)3٧٩ةنسبجرّلهتسموهو1301ةنس

Cيذنمنيقبلايلعبسلوهو،1-••ةنسراذآرهشنماثتبسلامويكلذو add٠(1

٣٧Aةنسةدعقلا:Bl(2وفلووCadd(3.ثالثلوهوةنسلانمناسينرثعثلاث

.meliusسويرالقلاسدربلكلملانيطنطسقC(4نمنولخلايل

*٢.Deestin B(7ةاصلاC(6ويلاريحتنمنموُهنعC(3



ـصحMV•ـ.

ليسابلعجنأىلعلاحلاترقتساو1)هيدينيبضرألالَبقوأةطاسبئطووليساب

نوفنيمألادلبهعطقوهباحصأعيمجوءاخابتروطالبرقسورالقسلاسدريلكلملا

هعطقاوساقوفلاسدربنبروفقنعحفصوةميدقلاهتمعنىلإًافاضمًاجازخواًيزجنابعرو

يفنضحتوفالخلاىلعةكاطنابماقأُهنافساقرفلانيبنوالءوخاًاًمافةنسحةبسن

نمونمرألانمةعامجهعمناكوةنصحولبجلاةيحاننماهروسىلعأيفبقرم•

"راتاومايأةعبرأةرتاقوًاضيأنوينملالخدوةكظلالهأهيلاعمتجاونيملسملا

سرطسجاملايجربلاليئاخيملكلملاليسابذفناو2)نامالابسماخلامويلايف(440)

كلملاليسابؤ)مقنوةّيلاردأدلبىلإكلملاًءافنوساقرفلانيبنواللمحوةيكاطنأىلإ

ُهَلوةّينيطنطسقلاتاريدىدحايفماقملاهمزلاوءافنوةيكاطناكريرطبسويباغاىلع

قيدانصىدحايفدجوُهناهيلعهركتيفببسلاناكوةنسةرشعاتنثاةسائرلابرذئموي١·

هيأرهيفبّوصيكريرطبلاسوياغانمهيلاًاباتكبعوقولادعبساقرفلاسرب

نأليسابسفنىلإقبسفهركذب4)حاضياريغنمهيفةرواشرمأيفهتيزعيوقو

تيقرةمدقتم3)تامالعهبقدصو،هيلعنايصعلانًمءاَتآايفتناكةروشملاكلت

لمعياهتّدميفوهونينسعبسلانوديفنلايفسويغأماقاوىنبملااذهيفهيلا

6)هيفءرملالثميوهيسركلتاّيوطرشلا١•

لزالزةّينيطنطسقلابثدحليسابكلمنمرشعةعبارلاةنسلايفو

ةيديموقنيفةريثكرودبفسخواًيفرصايجاةسينكثالثاهيفعقووةميظع

ةنسلايفهيلعناكامىلإهّدرواًيتوصاًيجايفطقسامكلملادّدجواهناكسىلع

ةئيدمبحاصنازرحلاثكمدوادىلعكلملاليسابدقحو7)هكلامنمرشعةنماثلا

مهوزغيلاًركعذفناوساقوفلامهداجتألتاردخلايبحاصطارقبينباىلعو8)ىنلا٢٠

ريغصلايفنوامهنمريبكلالتقوطارقبينبادصقوسوركاجلابفرعيقيرطبعم

ةيدوبعلاوةعاطلاُهَللدبوحفصلاووفعلاليسابكلملانمنازرجلاكلمدوادسمتلاو

\

Deestin•.ةنسرخآلانيرشتثلاثدحالامويوهو C. 2) Cadd.vr(1

rvAةنسبجرنمنيقبُتسلوهو.C(3بضغوG(4حاصفا

Deetinيتلا;Cقكأ٢• C.78) B(77وييتأياميفC(6تاغالبC(و



يفهنذأتسيوةا)كلمىلإةفاضم1)ُهثريدلُوهلنكيملذاةتومدعبهدالبأنوكيناو

ةافودعبدالبلااوملستينأيفمهنمقثوتومهيلعذخأيلؤ)ترضحىلاءاسؤرذافنا

بايثبهـيلاذفناوطالبرقهلعجوليسابكلملاسفنيفهلعفعقومنسحفاهبجاص

هترضحىلانازرجلا4)سوكيلوثاكريسوكلملاليسابلهدالبيفىدواهسبلفةنيزم

;)دوادىلامهتعاجداغوأمهيلإنسحأوكلملامهتّرفهدالبءاسؤرنمهتعاجعم•

مورلادالباوزغوةصرفلارغلبلازهتناهبرحبليسابكلملالاغتشوساقرفلانايصعةّدميفو

ليساببهأتفبرغملايفيتلامورلالامعأاوقرطو6)يكينولاصدلبىلإاوتأوتاعفد

عجوسورالقسلا7)تبثاهيفوةئاثلثونيتاكةنسيفهطويدىلإجرخومهوزغلكلملا

نيضيرمًاعيمجهوخاووهناكوهتازغيفهعمريسيلسورالقسلاىعدتساواهيفركسعلا

ًالوكلملايلجرىلعهسفنىقلاوريرسيفهترضحىلإسورالقسلالمحونيغندم١·

كلملاهجوتوهبقّدصيلريناندراطنق8)هلصووهتيبيفماقملاةلمسرهلاحكلملادهاش

ةسمخبهدعبنيطنطسقةوخاتاموو)سورالقسلاتامةريسيمايأدعبوةيرغلبلاىلإ

يقلو10)نيتنسنودسورالقسلاتومنيبوساقفلاسدربلتقنيبنكأمايأ

يذلاهسبحىلاةداعاومهكلم(440)رساومهمزهورغلبلاكلملاليساب

ماقاوةبرغلابلاةكلممطبضوهشويجبحاصسيلفوطمقلا11)تلفاوُهنمبره١•

ىلإجرخيءاتشلايفناكونينسعبرأةّدممهدالبلاًيزاغومهلًاصانمكلملاليساب

مهنوصحنمنوصحةّدعةدملاهذهيفحتفواهيفيسيواوزفيرغلبلادلبفارطا

امةلمجيًفايرابةنيدمبرخاُوهلطبضنيالُهنانظاماهنمبَرخاواهضعببكسمتف

نمبرقالوةلودلاماصمصهيخاةبراحمىلإداعُهنافةلودلافرش12)اًمو٢٠

–؛)cءدب.دالبة)coad.ريغثراوالوهلدلوالوريبكخيشرمذلا

و)BهنوصحB(4قيلافC(3مهدالبىلامهداعاو

C(6يكينولاصاثC(7تيبC(8هلىصوو

Cadd(9.نيناغةنسةجحلايذنمةيقبةليلةرشعثالثلاءاعبرالامويهتومناكو

Deetinتابوwه B. 1) C(10.ةئامثلثو

.lineae 14 desuntini C(اماو-ةلازالثو)(12



..دنعلصحاكلفهدصقوةلودلاماصمصجرخفهيخاركسعرثكأهللانمأتسادادغب

ىلإهلمحوةثالثونيعبسوعبسةنسيفاهكلمودادغبىلاراسوةلمسو،هيلعضبق

.دادغبوزاريشىلعىلوتساواهبةعلقيفهسبحوزاريش

زاجحلالامعأنمىرقلايداونصحةبراغملاحتفةئامثالثونيعبسونامثةنسيفو

نيعبسوعبسةنسيفةكمىلإرصمنمجحييزيزعلانيكتنأهحتفريخناكو•

مزاحيلإنيبابفرعيناسنادييفناكهنصحكتهوهتدوعيفهيلعلزنوةئامثالثو

مويرصمبثدحوهللابزيزعلالبقنًمايلاوهيفماقأوهلهأنمةعامجكلموهلتق

ةديدشحيروقربودعرةئامثالثونيعبسوناكةنسةجحلايذنمنيقبثلثلتبسلا

حصلاهجوىلإهلثمَريملداوسناكوةنيدملاُهنمتّدوسامثليللافصنىلالزتملو

ناكواًديدشاًرارمحاضرألاوءاملاُهنمتّرمحاوراثدوعلثمءاملانمجرخو10

ةعاسلاىلإكلذكلزيملوسفنلابذخايةمحفلابًاهيبشاًريثكاًرابغوجلانمرثكي

ةنسمّرحملايناثىلإةريغمعلطتلزتملونوللاةريغمسمشلاترهظوراهنلانمةعبارلا

دعسلمالغنماهمّلستةقرلاىلإقشمدنمروجكبراسوةئامثالثونيعبسوعبت

مالغيلقصلامداخلارينمقشمدب)لصحوأاهبروجكبماقوًاميقماهيفناكةلودلا

رشعلدحالاةليلبرغملايفةبوذوذبككرهظوسلكنبفسوينببوقعيريزولا1•

باغوًاموينيرشعفينماقافةئامثالثونيعبسوعستةنسلوألاعيبررهشنمنيقب

"ةئامثالثونينامثةنسيفةلودلادضعنيبسراوفلاوبأةلودلافرشتامو

ةلملاءايضهبقلىلافيضاوةلودلاءاهبزوريفريصنوبأهوخاةرامألاىلعسلجو

لقعلاديجًالجرناكورصمبسكنيفسوينببوقعيريزولاتاموةمألاثايغو

ًاّرصتمهرمألوأيفًايدوهيناكوةكلمملاريبدتبًاريبخةئهلاريكةسايسلانسح٢٠

هتمدخضعبيففزتوديشخالاروفاكمايايفملسأمثراّجتلاضعبعمهثيدح

هجازخهدقرصمىلإهلوخددنعوهللانيدلزعملادصقوبرغملاىلاهتومدعبجرخو

دعبهرادىلازيزعلابكروةرازولاب(444")هللابزيزعلاُهدننأىلإهيفرظنيلزيملو

ناككلذلًالهأناكواًديدشءاكبهيلعىكبوههجونعفشكوهيلعىلصوهتوم



ىلإهلجوةثالاهئابآنعوهللابزيزعلانعهيفامىوروهيلابسنوهقباتكهلفنص

ىباـثلارثكأفةئمايتفلابءاهتقلارماوهيلعليوعلابسانلاذخاورصمبقيتعلاعماجلا

ثدحوهنممهافعافمهنمكلذنيبتوهبلمعلامهرثكأًاريملوكلذيفمالكلا

ةئامثالثونيئاكوىدحاةنسمرحملارشععباستبسلامويةميظعةلزلزقشمدب

ةيرقبةيللاكلتيففسخوميظعقلخمدرلاتحتتامورادفلاءاهزاهنمطقسو

ىلامهرودنمسانلاجرخوكبلعبواهلامعاوقشمدبلزالزلاتناككبلعبىرقنم

نمرفصنمرشععباسلاةعمجلامويىلإةعباتتملزالزلاتماقوميخلاوءارحصلا

ةئامثالثونيئاكوىدحاةنسمرحملايفبلحلًابلطةقرلانمروجكبراسوةنسلا

بوقثلااوّدسفاهذخاىلعفرشاوةيثكاًبوقناهيفبقنواهلتاقوسلابىلعلازتو

بالكينوهركسععيمجيفهئاقللةلودلادعسراسواهنعلحرفهلاتقيفاوّدتشاو1·

روجكبمزهناو2)ةروعانلاضرأيفاوعمتجاوةكاطنانماهاعدتسا1)ةئشلايفو

فيطوأهقنعبرضبرمأهدنعلصحالومهنمةلودلادعسُءارتشاوبرعلاُهترساو

اـهنملحرواهكلموةقرلاىلإةلودلادعسراسوؤ)بلصمثًاَسكمقالغاوهسأرب

تومدعبقشمدبيلقصلارينميصعوبلحىلاداعواهيلعىلوتساوةبحرلاىلا

ريمأهبقلويكرتلانيكتوجبهيلاهللابزيزعلاريسففسوينببوقعيريزولاءالوم

ةـعمعاتجالابسلبارطىلاولارتىلامّدقتوهتبراحمُهلمسرو4)ةروصملاشويجلا

رينممزهنافنيكتوجنبهلوصولبقهيقلوقشمدىلالازنراسفهذخاوريثمءاقلىلع

رصمىلانيكتوجنبلصووةميظعةلتقمقشمدلهأنملتقوايسالارتهذخاو

ةلودلادضعنيرصنوباةلودلاءاهباًموُهنعيفعاو)رصميفرهشاوُهعمرينملمحو

\

هريسوعيطملانيبميركلادبعنيبعئاطلاةفيلخلاهعمجلامىلإةنيعّدمُهناف٢٠

مويةفالخلانمهعلخوبنذريغبعئاطلاىلعضبقوناطلسلارادىلإبكروهيلا

ةنسةرشععبسهتفالختناكوةئامثالثونيئاكوىدحاةثسنابعشرشعيناثتبسلا

B(1اسانة)Bةزوغاملا:Cadd.مّرحملاخالسنايف

Deest.ةنسلانمنابعشيفC(3)يئاثقشمدىلا in B. 4) Cadd(3.

ةنسلانمةجحلايذيفاجرهشأورصمىلاهلمحوريثمملستوةفقولاموي



ناطلسلاراديفهلقتعاوهنذأعطقوهلامعيمجىلعىلوتساوة)رهشأ1)ةعستو

...تامنأىلإةّدم

هكدشابرداقلاةفالخؤف

قحسانبدمحاسابعلايلالهللعئاطلاهيفعلخيذلامويلايفةفالخلابعيوبو

ًاديقمرداقلاناكومالسلاةنيدميفكلذبيدوتوهللابرداقلابقلوردتقملانأ•

ءاهبردحتوأةنسلانمناضمررهشؤ)يفأةفالخلايفسلجودادغبىلالمحوةحيطبلاب

تامو4)برحامهنيبترجولوحكملاةلودلاماصمصهيخالاتقلةرصبلاىلاةلودلا

(444)ناضمررنيرشعسماخلايفبلحيةلودلافيسنبيلاملاوأةلودلادعس

بلحىلإقشمدنمنيكتوجنبهَجوتولئاضفلاوبأهنباةرامالايفسلجوةنسلانم

نأ6)يجربلاليئاخيمرنثمويوهوةيكاطنايلاونملئاضفلاوبأسمتلاوصمححتفو١·

نيكتوجنبةلسارونوطسقىلعلزنوُهنمةبيرقيتلاكسعلاليئاخيمعمجتةدجي

صخريالومورلالامعانمءيشىلإقرطتيالهناوةصاخبلحىلإٌءدصقنأُهملعي

عقووهلقتعاوهلوسرىلعيجربلاضبقمهدلبيفهباحصأنمدحأنميرجيداسفيف

رخالاعيررهشيفةينادمحلامزهناوةيمافاىلعةّينادمحلاونيكتوجنبنيبلاتقلا

بلحىلعنيكتوجنبلزنومهنمةعامجرساولتقوةئامثالثونيثالثونيتنثاةنس١•

ةثالثبلحىلعماقأو7)ةيدملابناوجعيمجيفبرحلاعقووأدوهيلابابةيحانب

لتوهلوسرليجربلالاقتعاببسبمورلالامجلاىلالخدواهنعلحروًاموينيثالثو

ةيكاطنأىلإراسولتقوىسوهحتفوهلتاق8حاترادالبيفيجربلاةعيضمعنصحىلع

ىلاسرافبابنمروسلابطاحاوسرافبابىلعءارمحةبيخبرضواهيلعلزنو

يجربلافرشاومويفصنماقوباشنلابنويكاطنألاهقشرفلاتقلامهشلاورحبلاباب٢*

ُهنعلتعاوهركسعنمو)مظعاورفوأُهنأىأروُهظعتسافنيكتوجنبركسعىلع

C(1ةيئانغوة)Caid.ًاموينيرشعوةعبسو

.Destin C(4هلهف.نمنولخعبسلءاثلثلامويC(ؤ

C(5رهشنمنيقبسمخدحالاةليلCadd(6.سرطسجاملا..

Deestinحابرأو)Cىوقاو.٢• C. . 8) B(7



ىلإاهنع)راسورهشوةنسةّدملاتقلاعجاروبلحةزانمىلانيكتوجبداعو

هلعفامهيلإىهتناًالورغلابلاوزغلبرغلادالبيفًاديقمكلملاليسابناكو2)قشمد

قلطاوةبطاخوهدهاشوهيلالوسرلاىعدتساوهيلعةركنأنيكتوجبلوسربيجحلا

دلبىلإمهلمحومهابسومهيلايجربلاراسوةيقذاللادلبيفنوملسملايصعوبهليبس

فيسمداخءافوهيلااهملسفؤ)ةيمافىلعلتوقشمدنمنيكتوجبداعومورلا•

اهملستواهلتقورزيشىلإلحروةئاثلثونيئاكوثالثةنسبجر4)رهشيفأةلودلا

ليسابكلملانويبلحلالسارفبلحةلزانمىلاداعو.3)ةلودلادعسمالغنسوسنم

ليئاخيمسرطبجلاىلإمّدقفمهنعنيكتوجنبعفدىلعمهنيعيناوةدجنلاةنولأسي

كسعلايجربلاعجوبلحنعنيكتوجبعفديومهدجيةيكظأيلاويجيلا

يجربلابترُوهَلاًددمرخآركسعيفسونسيلملاسرطسجملانالهيلاكلملاذقناو١·

ةفولعلاوةريملانولمحياوناكنيذلااوبرهواوبسواورسافبلحلامعأىلعنوريغيًاموق

زكًاسعلابسوتسيلملاويجابلالاقومهيلعقيضومهنمًافوخنيكتوجبركسعىلا

هَجتوبلحنعنيكتوجبلحروةينادمحلاركسعمهيلافاضاو6)حاورألايف

ىأًراملوامهنيبرهثلاوةينادمحلاومورلاركسعلباقم7)رهنلا"ىطاشىلعلتومهلاتق

نويبلحلاهمزلافهعمنمبلاتقلاةبشانينأَريملهروفوونيكتوجنبركسعيجربلا1•

ةضاخمىلعنويبلحلاوةـضاخمىلعمويلالزنو(4425)ِهيلعهرمااونّوهوًءاقينأب

هركعنمةعطقعمُهعماوناكنيذلابرعلانيكتوجبذقنافهيلعروبعللاوّدعتساو

نييبلحلاىلعبرعلافرشأًالومورلالاتقلهركعةيقروهبصتناونييلاحلاءاقل

كلذمورلادهاشاّملفمهداوستبهنوبرعلامهعبتوةضاخملانعنويبلحلامزهنا

ركسعنملتقوةميزهلاىلإارطضاوسونسيلملاوىجربلانعاولختوًاضيأاومزهنا٢·

عبرأةنسنابعشنمتلخلايلتسلةعمجلامويكلذوفالآةسخءاهزمرلا

ةـعقوةعقرلاهذهتيمسوةيكاطناىلاسوتسيملاويجربلاداعوةثالثونيتاتو

C(1لفقوCadd(2.ةنسلانمبجريفؤ)Cةيمافأ

C.ةليلةرشععبرالءاعبرالاموي add(%.نمنوخرشعلسيمخلامويC(4_.

ةنسلانمبجرنمتيقب6إBجاورألاCadd(7.صاعلايآ.بولقملابفورعملا٢٥



رئاسكلموزازعانصححتفواهترصاحموبلحةلزانمىلانيكتوجنبداعوةضاخملا

يلاىلارومالايفرظنلازيزعلاًدروأابلحلباقمًاصحىنواهيلعيلووبلحلامعأ

هيلعلَّوعامبمايقلانعزجتواهيلعفقوورومألايفرظنفتارفلانبرفعجلضفلا

نبىسيعىلارومألايفرظنلازيزعلاّدرورهشأةعبرأدعبكلذنعىنتعافهيف

2)لجالااندّيسببطوخوينارصنلاسروطسن•

ناكوليسابكلملاباوثاغتسانيكتوجبةرصاحمبنييلاحلارارضتسامظًعالو

عيبريفةيكاطنأيفاوومهترصنلةديرجؤ)ةرغابلانمجرخترغبلاوزغيفًاميقمهتلمج

دورونيكتوجنبغلبوقبادجرمبلصحوهبملعيملوةئاثلثونيئاكوسمخةنسلوألا

نُمهعمامعيمجقرحاوًءانبيذلانصحلاقرحأنأدعبهر)قشمدىلامزهنافكلملا

بلحىلعكلملالزنو.رهشاةعبسبلحىلعهماقمةّدمناكحالسلاوددعلاومدخلا١٠٠

بهوو6)بلحىلااهداعافهيلجرىلعامهسفنأاحرطو"ؤلؤلولئاضفلاوبأهيلاجرخفأ

ىسوصمحو8)ةينفرىلإراسوةيضاملانينسلا7)يفذخؤتتناكيتلاةندهلالامامهل

مورلالويخنأيفًاعمطبرعلانمةعامجهركعىلعرغرَمغوقحاوًاريثكًاّيس

ةيلختومهيديعطقبكلملاماقًالجرنيعبرأمهنمرنابلارسفمهلنكتمهتحتال

اهرصاحوسلبارطىلعلزنومهنمدحاهركسعبمليدعيملوةيدابلاهتبهفمهليبس١•

هوملعاوهيدينيبمهسفنأاوحرطواهلهأهوجونمةعامجولارتنيورهظملاهيلاجرخو

ناكوهيلانوملسينأىلعدلبلاىلإاوداعومهيلانسحاومهيلععلخف،هتعاطيفمهنأ

بابلاةّيعرلاووهقلغافهلهأنمةرديحنيبدحاولادبعنبيلعبفرعيضاقدلبلايف

لتوكلملاعمراسومهذخافدالبلانملازننيرهظملالايعجخومههوجويف

هنحشو10)ًابارخكلذلبقناكوأمايأةثالثيفهرمعوسوطرطأنصحىلع٢٠

سونايمذىمسيًاقوذًاقرطباهيلعىلووةيكاطنا10)ىلإلحروةلتاقملانمالاب

Deestin.ؤ)Easpectesعم C(جارخاجرختساوة.C add(1

C.فصنو add($ةنسلانمرخالاعيبرلهتسم.C add(4
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هتبهمزلاويجربلاليئاخيمىلعطخسو1)قرشلاةيالوهيلاّدروسويسالدلابفرعيو

هتيالونمةنسلوأيفسقودلاسونايمذازغو2)ةينيطنطسقلاىلإكلملاداعو

و)ةقرعىلإرهشأةثالثدعبداعوًاريثكرساواهضبرذخاوًاليلاهسبكوسلبارط

ىسوسلبارطىلاهتيالونمةيناثلا(442")ةنسلايفازغواهنمةعامجىسو

ىسوه)ةمكلانصححتفوةكلاوجرعوةيفرىلإهَجوتواًريثكهدلبنم•

برحلاو

ًاكريرطبسرطسجملا5)سينسريصليسابكلمنمةنسنيرشعوىدحايفوأ

يفكلملالاغتشالنينسعبرأهتّيصتلبقًاخمماقدقيسركلاناكوةّينيطنطسقلاىلع

بتكينأكريرطبلاسويباغانمكلملاسمتلاو6)تامونيتنسماقاةبرغلالاوزغ

نمعنتمافاهنعهلازتعاوةيكاطنا7)ةسائريأتونهكلاةسائرأيفدهزلابهطخ10

اًريِدُهَللعجنأىلعةـعملاحلاررقو.هبفطلنأىلإاًديدشًاعانتماكلذ

لمحيناوماعلكيفريناندرطُقهنمُلغتسي8)ويذنرفالابفرعيةّينيطنطسقلاب

ةقفنمسربريناندلطرنيرشعوةعبرأةيكاطناةعيّلغتسمنمةنسلكيفهيلا

رذثمويناضمررهشناكوو)لوليأرهشيفهطخبتكوكلذىلاحجفهتدئام

ًاكريرطبُهنعًاضوعكلملاريصوهمساعطقيالنأطرشأوةئاثلثونيئاكوتسةنس1•

ًايفوصًاجا10)ةعييفسكساليفوطخناكةّينيطنطسقلهأنمانحويىعسي

ناضمررهشعباسوهو١٣٠٠٨ةنسلوألانيرشتعباردحالاموييفكلذوأ

روتامورهشأةعستوةئسنيرشعوعبرأماقأ11)ةئاغالثونيئاكوتسةنس

دعبوةّينيطنطسقلابايفوصايجللاثمىلعةيكاطنابنايسقلاةعيبترينأكلملا

يهو13٠٩ةنسلوليأنماثدحالامويأكريرطبلاسويباغأتامةدحاوةنسبهبيصت٢٠

يف،ءاقمةّدمعمهتسائرةمجتناكو.12)ليسابكلمنمنورشعلاوةيناثلاةنسلا

Deestin.ؤ)CاقرعC(4ةميكآ B(قرشملاةفC(1
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سرطسجملانوثرألاروفقنكلملاليسابلعجو1)رهشأةعبسوةنسةرشعينامثيفنلا

2)سورالقسلاةميزهدعبدادغبىلاهبذفنناكيذلاسلقيقلاوهوأسقيتسمود

ةميظعةلتقمرغلبلانملتقوهبرفظفمهسيئرسليفوطمقلايقلورغلبلالاتقلهبريسو

سيفوطقلابتكفريسافلارشعينثاومهنمسأرفلاةينيطنطسقلاىلالخداو

ىلعكلملالوعوهعنطصينأُهلأسيوةعاـطلُاهَللذبيُوهلدبعتيليسابكلملاىلاه

ةينيطنطسقلابكلملاؤ)انحويسبحيفناكيذلارغلبلاكلمنأقثاوهتباجا

كلملاداعافكلملابهسفنلاعدفرغلبلاسيئرسايفوطقلاهمالكبهتوملصتاوتام

ثبلومهنمدحأهـقتليملومهدالبطسوتفرغلبلاوزغلسرطسجملاروفقنليساب

ةينيطنطسقلاىلاداعمثقرحيوبرخيرهشأةثالث

لامجأنمرغجانمىلإزربماشلاىلإليسابكلملاجورخدعبُهنافزيزعلاًاّماو10

نبىيعىلإمّدقتومورلادالبىلإوزغلاىلعمزعلاةوقرهظاوهشويجزئاسيفرصم

سروطسننأعمجلسلبارطىلارحبلايفهيسمبةطمريسيلوطساءاشنابسروطن

عيمجهيلالمحورصمبةعانصلاراديفالوطساًاشناويحاونلازئاسنمباشخألا

عبسلاةعمجلاراهننمرهظلاةالصدعبهرييستىلعمزعوددعلاوحالسلاوتالآلا

كلذيفرأهيفعقوفةثالثونيئاقوتسةنسرخألاعيبر4)نمتيقبةليلةرشع١•

(448")مورلاراجتهقرحيةيعرلامهتاوًاكرمرشعةتسُهنمقرحاومويلا

مهنماولتقوةبراغملاوةيعرلامهيلعراثفرصمىلإعئاضبلابنيدراولا)ةطفالقلاو

ميظعلاماهيفناكورصمبنيئافرلايفيذلاكنامرداوبهنوالجرنيتسوةئام

رصقبةيكلملليتلاليئاخيمةسينكتبهنواهيفنيلزأاوناكمهنالمورلاءالؤهل

تششوةيثكةهجيواسيامةضفوبهذةياولحروةلااهنمذخأوعبشلا30

6)ىدنشلافسويىّمسيمهلاهبفقساحجوةروطسنلاةسينكتبهنوةسينكلا

فكمّدقتورصمىلإلزنوبهنلاتقوسروطسننإبكتواهنمتامتاحارج

.Bomيف 4) B(ؤ



نمدحاولّكدرينأبدلبلايفيدونو1)مهتضراعمنمعنملاومورلانعةيذألا

نممورلاراجتنمملسنمرشحوكلذنمضعبلاّدرف،ةذخاامعيمجةياهنلا

ةياهنلانمالجرنيتسوةثالثىلعضبقوُهفرتعااممهنمدحاولكلعفدولتقلا

عقربتكفمهتملالتقومهثلثبرضومهتثالثقالطابهللابزيزعلارماواولقتعاو

مهنمدحاولكمّدقتورازاتحتتكرتوقاطتاهنمولتقتاهنموبرضتاهنم•

نواخنكلسيمخلامويكلذوأاهيفجرخيامبسحيهبلمعيناكوهتبقرذخاو

2)ةنسلانمىلوألاىدامجنم

ازنوبلحىلإؤ)راسمثاهبابىلاغلبوةيكاطناوحتىلإاًيزغنيكوجنبداعو

4)سويسالدلاسقردلاراسًوامايأنصحلالتاقوسوطرطأىلااهنعلحرًوامايأ

دقرصمبسروطسننبىسيعناكواهنععفديلسوطرطلاىلإاًدصاقةيكاطنأنم١٠٠

لكنمًاضيأباشخالاتعجفقرتحاناكامًاضرعرخالوطساءاشنايفعرش

ةطرشلارادبناجيرصمببرضلارادىلعةفقسمتناكرابكراوصتعقوتاهجلا

الوطسااودعاواهعيمج6)اورشنوملحلاقوسيفيذلا)لفساناتسريبلايفو

سوطرطئاىلإلصووقيشرُهعمريسولاجرلابنحشوًاكرمنورشعوةعبرأهددع

جرخولوطسالاترسكفةميظع7)حيررحبلايفثدحواهللزانمنيكتوجنيو1•

يففجرافسوطرطأ8)نمبرقأدقسقودلاناكوربلاىلابكارملالاجر

هركسععيمجونيكتوجبمزهنافمهتفاودقمورلازكاسعنأيكرتلاركسع

مهلاجرنماورساوبكارملانمملساماوذخاوسوطرطنأيفنوميقملاجرخو.

ًاقلخ

كانهماكحلاىلإلخدواهبُلتعاوسيبلبىلاهزيربتيفغلبدقزيزعلاناكَو٢0

نيئاكوو)تسةنسناضمررهشنماتيقبنيتليللءاثالثلامويماكحلابيضقتليلعوهو

ةتسوأةنسنيعبراوثالثهرمعناكوةرهاقلابهرصقىلإسيبلبنملمحوةثالثو

Deestin B(2امn) C

.Bomاواثو. 6) B(%3)سويسالدلا.Cadd(4دامC(3

C(7حيرأG(8ىلإلصوو)Bعبس..٢•



ة)ًاموينيرشعوةعبسورهشأةسمخوةنسنيرشعوىدحاهتفالختناكو1)رهشا

و)جنلوقلاوىصحلاهتلعتناكأ

مويسلجوأهللارمأبكآـحلاببقلوهللابزيزعلانبروصنملايلعينالعيوبو

رهشأةسمخوةنسةرشعىدحارذئمويهرمجو4)3^6ةنسناضمررهشخلسسيمخلا•

مهرومأيفرظنيالامهسفنألاوطرشوةماتكيّدقمنمةعامجهيلالخدو

رظنلل(448")رامجنبنسحلاُهللاقيمهخويشنمًاخيشبدنفةقراشملانمدحا

3)لاوشنمنواخثلثدحألامويلاةلودلانيمأببقلورومألاريبدتولاوـحألايف

ناكوقيرطلاضعبنماوّدرفراعنأنًمافوخكارتالانمةعامجماشلاىلإبرهو

امىلعةدئازًاُسوكمثدحاوةزئاجًاموسرهرظنمايأمسردقسروطسننيبىسيع١٠٠

ضبقوهيلعتناكامىلإرومألاّدروكلذعيمجرامجنيأفذخلهذخابمسرلاىرج

6)ةنسلانملاوشنمتيقبةليلةرشعىدحالءاثالثلامويأسروطسننيأىلع

ريبدتىلعةبراغملاتلوتساو.7)ةئاثلثونيئاكوعبسةنسرفصيفأهلتقمثهلقتعاو

موقيتايالولاباحصأنمةعاجلدتساوةقراشملارومأتقووراعنيلابةلودلا

ُهللذبيوُهلدبعتيكلملاليسابىلإبتكونيكتوجنبشحوتساوةبراغملانم١•

الوهالومىلعهدجنينأَريملفهركاسعبهدادماو8)ةدجنبةليمتسيوأةعاطلا

"ناكنمعمقشمدنمراسكلملاةدجتنمسيآائلف،هيلعفالخلاىلعًءدضاعي

ميمتابأراعنباهيلادّرجفةقراشملاةرصنلرصمىلإاًدصاقمهريغوبرعلانمهعم

ىلوألاىدامج1o)يفأنالقسعرهاظبهباوعمتجاوو)هئاقللءاخوحالفنبناملس

ةعاجهباحصاوهناملغنملتقوقشمدىلايكرتلامزهنافةئاثلثونيئاكوعبسةنس٢·

Deestinرلاصملا C :B(و.n)Deestin C. 2) Deestin B
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\ A\

نمةّدععمًاراهجرخفاهنمٌءودرطواهلهأهيلعراثقشمدىلإلصواملفةقرلايف

داّوقلانمةعاجرودوهرادةّيعرلاتبهنوهئاغ

الصوفهدلوهعمرّيسوحالفنباُهنمفرصمىلإلوخدلاونامألايتكتلاسمتلاو

نياهجوتفهيلانسحاوهيلععلخفةنسلانمبجرنم2)نيقبنال1)رصمىلا

حلصىلعاهيلالخدمثةديدشبحاـهلهأنيبوُهنيببشتنافقشمدىلاحالف

ةقراشملانمرفننيبومهنمرغننيبىرجفاًماتءاليتساةلودلاىلعنويماكلاىلوتساو

ترقتساوهباودتفيليناجلااوبلطفةبراغملانمدحاولتقنأىلإهيفرمألالآمالك

تراثوهولتقويئاجلاىلعاوبثوونويماتكلابكرفرانيدفلامهيلاعفدينأىلعلاحلا

لخدمثمايأةثالثبرحلاىلعاوماقاوةميظعةقوةبراغملانيبومهنيبعقوةقراشملا

مزهناومهنيبلاتقلايوقوبرحلاىلامهعمجرخينأهومزلاورامجنأىلعنويماتكلا١*

هسفنىلعراعنيافاخونيماّتكلانمةعامجرودورامجنياردتبهنوأنويماكلا

ناوجربىلارومالايفرظنلاكاحلادرولتقمثةّدماهبىختساوةنيدملابهرادىلإلتق

ميهربانبدهفءالعلايلإهبتاكىلعناوجربلَوعورأمجنأباجتحادنعمداخلا

هرمأذفنواهيلعىلوتساورومألاريبدتبماقسيئرلاببقلوُهنعةبايثلايفينارصنلا

و)اهعطقرامعنباناكمهريغوباتكلانمةعاجقزرأدروةكلمملالامعأعيمجيف١٠٠

دلبلانعجرخفحالفنيأىلعةقراشملاءايلوألانماهيفناكنمعمقشمدلهأراثو

مهنملجر(444)مهسأروقشمدىلعثادحالابلغتورصمىلإمزهناوًابراه

بّلغتوةقالعبفرعييجراخلجرروًصاضيأكاحلاىلعجرخوأ4)نيقيهدلابفرعي

اذكهاهيلعشقنوهمسابةكسلابرضواهعاعرواهثادحاهيلاعمتجاواـهيلع

هيلادلبلاميلستُهلنمضوكلملاليسايدجتساو«ةقالعريمالاةقافدعبازع»٢٠

عمديعلانمةعامجومداـخلاقيفونادمحنياناكورحبلايفةدجبهيلاريسف

قشمدىلإتراسدقكاحلاشويجتناكروصنيرصاحمرصمنممّدقتلوطسا

قشمدىلعبلغتملانيقيهدلاونييقشمدلاءاقلماصمصلانبادمحمشيجعم

Deestinنيقهدلاب C. 4) B(نماثيفؤB(2ةعمجلاموي.C add(1
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هيلععلخفًاعوطتمرصمىلاقشمدىلعبّلغتملانيقيهدلاراصوروصىلإتلدعف

ذخاوةئاغالثونيئاكونامنةنسىرخالاىدامجيففيسلابروصتحتفوُهنعيعو

ًاريساةقالعذخاومهرخآنعاولتقسفنيتئامهيفومورلالوطسانمبكرم

رصمىلااولمحوةقالععمعمتجاناكنمماهلهأنمةعامجيبسولتقوةنيدملاتبهنو

لتقورصموةرهاقلانيبرظنملابفورعملاعضوملاببلصوخلسورصمبةقالعرهشاو•

نوروساملا

توقلانماهيفناكملكتقرتحاورانةيمافاةعلقيفعقوةثسلاهذهيفو

نييلاحلاركسعيفؤلؤلوبلحبحاصةلودلادعسنيبلئاضفلاوبأراسفهريغو

ةيكاطنأسقودسونسالدلاسونايمادققحتاملف)ةّدماهولتاقوةيمافىلعاولزنو

تاوقألانممهعمامعيمجنويبلحلاعفدفاـهيلاراسحالسلاوتوقلانماهولخ١·

بلحىلإاوداعومورلاكلمنممهيلعًاقافشاومهلةَّوقةيمافألهأىلإحالسلاو

اهذخأىلعفرشاوراـصحّدشأاهرصاحوعينمشيجيفسقودلااهيلعلزنو

ناكيذلاقشمدبماصمصنبشيجىلإ2)يطيالملابفرعيواهبميقملابتكف

بشتناوةمخضركسعيفهيلاراسفدجتسيوهبثيغتسياهيلامكاحلاُهلسرأدق

داوسةيدابلاتذخاوةميظعةلتقممهنملتقوسقودلاهيلعرهظتساومهنيببرحلا١٩

يفةنعطسقودلايفعقوةيزملالاحيفوكبلعبىلإةيزلاتغلبوةرانملاركسع

ءانبأرص

يدوفمثنينسرشعاهباوماقاورصمىلااولمحوركسعلاءاسؤرنمةعامجوسقودلا

مورلادالبىلااوعجرومهب

بابىلعلزوةيكاطنأىلإسقودلالتقنأدعب3)ماصع”ني4)دمحمشجراسو٢٠

دلبىلإًاعجارفطعمثمايأةعبرأماقاو6)ةعزانماهلهأنيبوهنيبترجواهنمنانجلا

ةنسلاوش7)يفديدجلارسجيلزنومالسالادلبىلإاًيزاغهسفنبكلملاجرخمثمالسالا

.Com(4ةنسزوقرهشرشععساتءاثالثلامويC add.vr٠٠٨(3
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ءاملاةكسرسكو1)اهرصاحواــهيلعلزنورزيشىلاراسوةئامثلثونيناعوعست

سيداكنأبفرعيو2)نالمحىسياكحلالبقنمميقملاواهبناكواهيفنمنع

عاطقلاو.رمألواطتًالو(444)بحيملفهبغرودلبلاحتفينأيفكلملاهسارف

هلًاطيالهنأهيلعطرشوهنمنامألا)سيداركنأسمتلانصحلالهأنعءاملا

هـعمريسملاراتخينتمهباحصأنمدحالالوهضرتعيالودلبلانمهجورخدنعًاطاسب•

نمةعاجعمفرصناوبابلاسيداركنيبأحتفوهبيلصهللاذقناوكلذىلاهباجاف

4)يلآنصحىلااهنعراسونمرألابرريشكلملانحشوبلحىلااهنموةامحىلااهلهأ

ةيفرىلإراسوهبّرخوًاضيأهكلفتايصمنصحىلاراسونامألابهذخفسيق

اهنمنَّصحتواهلزنفصمحغلبنأىلإىسيوبرخيوقرحيهَجوتواهلهأىسواهقحاف

هركعلهأنمسيئرلاملعًاسلف6)اهبًاَمّرحتاهيفيتلانيطنطسقرامةسينكيفرقت١·

كبلعببرقىلإكلملاراسواهصاصرواهساحتلمحوةزجعمةسينكتناكواهوقرحا

هّيكومورلليتلاعومجلاةرثكفصووهبتك6)رصمىلإقشمدنمأشيجخرصتساو

ذقناوةّدعركاسعهيلاتدرجلحالسولاجرولامنمهب7)وقيامىعدتسافمهناقلل

عمتجاىتحمهعيمجراسفهعمريسملابماــشلابيلولكبتكوسمتلااملكهيلا

قيرطىلعكلملاعجرومالساللاهيفطقعفتحيملُهَّنأنظأامركاسعلانمقشمدب"*

عستةنسةجحلايذوريفأسلبارطىلعلزنمثاهنصحمدهو8)ةقرعقرحاولحاسلا

هركعلوحًاقدنخرفحوهورتمويثلاث1o)نصحلاهركعفحزوةئامثلثونيئاكو

اـهبعستافةفولعواًدازنالمحينايدنلشهيلايفاووءاملاةانقنصحلانععطقو

نايدنلشلانحشومهتيسماوقابترفظفليبجوتوريبىلاةيرستسوهركسع

اًربسلبارطنصحلهأنيبوهباحصأنيببرحلابشتاوهدالبىلااهتسوىراسالاب""

هباحصأنمحرجولتقةئامثالثونيعستةنسمّرحملاّلهتسمءاثلاموياوبراحتواّرحيو
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ةنسلانممرحملانمتلخلايلسمخلتبسلامويمهنعلحرمثةريثكةعامج

ذنممالسألاضرأيفكلملاماقمةّدمناكوةيقذاللاقيرطىلعةيكاطنأىلإًاهجوتم

دوقنةكظأيلوو)نيرهشسلبارطنعهليحروديدجلارسجلاىلعهلوصح

دادغبورسخنفةلودلادــضعىلإهبلسرناكيذلاساطقلاوهوسرطسجاملا

سوسرطوةصيصملالامعأيفهركسعبكلملاماقافةلاهدنعسورالقسلاروضحتقوأ•

طالبرقلادوادتومبربخلاهيلادروفمالسالادالبىلاةدوعلاىلعًافرتعمرهشاةتس

ملستوركسعلابةكظايلوسرطسجملاهعبتفكانهىلإكلملاراسفو)رزجلاكلم

وبأةلودلادّهممداركألاريمأهدصقوهلبقنًماموراهيلعيلوورزجلادالبرئاسكلملا

سرطسجامكلملاهلعجوهطاسب"ىطووركبرايدبحاصناورمنيبدعسروصنم

"هدالبىلاهداعاوهيلعمعناوهيلانسحوقرشلاىقردو10

كـحلاىلإنيلوسرذقنأدقمالسالادلبىلإههجوتلبقكلملاناكَو(445).

رخألارخآواهيفدرويتلاةلاسرلاباوجيامهنمدحاولاراسفحصلاوامهنيبةندهلارّرقي"

امومالسالارايدىلاكلملاجورخىلعرخأتملالوسرلافقوًالفباوجلاراظتنالرصم

هبحاصىلإعوجرلايفهليسقالطالأسوهسفنىلعفاخاهنمهحتفواهيفهرثا

ةدوعومالسالادالبنعكلملاليحربرابخألاترتاوتنأىلإتاعفدكلذنععفدف1•

سدقملاتيبكريرطبسطسيرأبدتناوسمتلاامىلإلوسرلابيجافهرايدىلا

ناوجربةرضحيلوسرلانيبوهنيبعمجوةملاسملادقعوةندهلاريرقتلالوسرلاعمريسلل

يضممانالومنافكريرطبلااذـه3)هرّرقاملوسرلأليقو4)ةلودلارومارظافأ

ةعساوةلصاهلعفدوةسيفنًاعلخامهنمدحاولكىلععلخوهبضترمو

ةّينيطنطسقلابماقونينسرشعةندهامهنيبكريرطبلا7)دقعو6)هترضحىلإراسو٢0

.تامونينسعبرأ

اهبثبلوايزاغةفرغلبلاىلاكلملاداعاكحلاوكلملانيبةندـملاترقتساًالاو
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هيدينيبنمبرهوًالتقوًاّيسًايظعاًراهظتسارغلبلاىلعرهظتسونينسعبرأ

كـّـقوًاضعباهنمبرخومهنوصحنمةّدعًارصحكلمومهكلمسليفوطقلا

لتقأةئامثالثونيعستةنسرخألاعيبررهشنمنيقبعبرألسيمخلاموييفوضعبلاب

بصنوةمدخلايفسيئرلاينارصنلاميهربانيدفهتاكّرقاومداخلاناوجربكاحلا

يفرصمبيردنكسالاكريرطبلاايليأتاموداوقلادئاقببقلورهوجنإنيسحلاهعم

فقسألاسويناسرأهيلعةالصلارضحوةئامثالثونيعستةنسىلوألاىدامجعبار

هئالغصاوخنمالوسرهروضحبوقعييفاوفسدقملاتيبكريرطبسطسيراوخ

ةيردنكسالاىلعكريرطبسويناسرأريصتبةيكلملاىراصنلازاسىلإًامّدقتو

ةفقاسالاهيلعاولصوةيردنكسالاىلإسويناسرأابناراسوةعاطلاوعمسلابهوباجاف

هلمجزئاسفاطداعوةئامثلثونيعستةنسبجررشعيداحيفًاكريرطبريصو

ىلإلوزنلاكاحلالصاوو1)لتقنأىلإاهبًاديقملزيملورصمىلإعجروهيساركو

باعلامّدقتوهصاوخنمريسيرغيفعراوشلاوةقزألاةفرصلوادواًركنتمرصم

نوعاتبياونوكيناومهرودومهتيناوحىلعليدانقلاديقوبراجتلاىلإرصمبلامعألا

لاحلااذهلواطتوةرامعلايفراهنلاةلزنمبليللايفقاوسألاوعراوشلاتراصفليللايف

\ .

ةنوعفادتيونوعراصتيفهيدينيبقاوسألايفنوعمتجيعاعرلاواياعرلاناكرأةّدم1•

نالةرهاقلاثادحاورصمثادحأنيبديدشبرحعوقوكلذىضتقافنوكالتو

يأرحبلاعضوميفمهنيببرحلاتعقوهيدينيبناعراصتياناكنيلجرلاةبصعراص-

دعوىلعاوعمتجامايأ(445")ةثالثدعبومويلاكلذيفاوقرتفاوراّمحلاربقبفرت

اديدشالاتقاولتقاوبرحلاتالآاوّدعاوحالسلااولمحدقوءاقللايفمهنيبناك

بايثاوذخاوةرهاقلالهأمهعبتورصملهأمزهناوةريثكةعامجنيقيرفلانملتقو

رهوجنيبنيسّحرقأوسيئرلاميهربانيبدهفكاحلالتقورقاعملاوةفارقلااوبهنوةراظنلا

اولقتعاوىراصنلانمنيواودلاباتكىلعًاكحلاضبقوؤ)رومألايفرظنلاىلع

نُمهلناكهيطينارصنلا)رشقمني4)لهسحتلايلاةلأسمبعوبسادعباوقلطأمث

.Deestin C(1و) Lineae 8 desuntin C.

C(4نالهس

B(2نوفقادتيو

B(3رشعم

09و



ىلإمهنمدحاولّكدرو1)نيكمعضوموفيطللحمزيزعلانمولبُهَّيصاخكاحلا

ةسردنمةميدقةسينكديدجتيفاوعرشدقةيبوقعيلاىراصنلاناكوهيفرظنيناكام

أشناوينباماومدفنيملسملانمموقراثفهدشربفورعملاعضوملايفرصمرهاظب

امهادحاهراوجيفاتناكنيتسينكًاضيأاومدهوًاعماجًايظعاًدجسماهناكماكحلا

ةراحمورلا2)ةيكلملاناكنيرخانيدجسماهانبوةيروطسنللىرخألاوةيبوقعيلل•

نيتسينكعملزانملانماهيفمهلناكاممدهواهنماوجرخأفاهبنوكيةرهاقلاب

عضوملاىلامورلالّوحورهزألاءامسواًدحاواًدجسمةراحلاعيمجتلمعواهباتك

سئانكلانمًاضرعسئانكثالثاهباوأشناوةراحاهبمهلاولصوءارمحلابفورعملا

رشكهنمءيشرهظيالناوذيثلاعيبنعكاحلاىهنوةراحلاكلتيفمهلتمدهيتلا

لهأاهيفناكيتلاعضاوملاليزاوقيزاوريخاوملاباحصاونيرطخللناكامعيمج10

فشكءاسنلاىلعرظحومهعومجقّرفواهبنوعمتجيواهيلانووأيروجفلاوداسفلا

ىلعرمزلاولبطلابحئاونلاجورخوليوعلاوءاكبلانمعنموزئانجلاءاروّنههوجو

ؤ)تيملا

دمحأىّمسيزاغناسنابلحلامجلايفرهظةئامثالثونيعستوسمخةنسيفو

ىرقلاناكسوبرغملانمقلخهعبتوءارقفلايزبايزتق4)رغصألابفرعيونيسحلانبا١٩

يفىرساودنشلازاوتايلاجلابفرعيبرعلاهوجونملجرهبحصونيملسملانم

حاترأيلاوسبكومورلاركسعيقلوهيلاعمتجانمممهريغوبرعلانمةعامج

مالغساغُيهللاقُيقيرطبةنورهميفهيقفةيكاطنأديريديدجلارسجوحتراسو

جورسدلبىلإرفصألامزهناويلمجلابفورعملالتقفهعمناكركسعيفسورالقسلا

نمزوزعرفكبفرعتةعيضيفةريزجلانكاسرغصالانأسرطسجملاىلاىهتناف٢0

نمعمجيفسرطسجملااهدصقفروستاذريثكاهلهأةعيضيفوجورسدلب

كلتلهأرثكأاهيلاعمتجادقناكوزوزعرفكلزاوتارفلاربعوفارطألازكاسع

Cadd(1.ةلالجوةلودلايفمدقتوة)Cةكلامل
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فلارشعينثااهنمذخاواهحتفوًاموينيرشعوةينامثاهيلعماقاواهتناصحلدالبلا

ناكَو(465)ليللاببرهفوهاّماورفصألامجذخاواًدجةيثكُمانغْمغوريسا

يفجورسبحاصرفعجنببأثوعمبالكينبوريمنينببرعرئاسعمتجادق

اًرفظةكاطناىلاداعومهمزهومهيقفسرطسجملاىلعسراففالا1)ةتسءاهز

ريملفةريزجلابحاصباثونمهسمتلاورفصألابطيفسرطسجملاَدجوًامئاغ•

بحاصةا)ؤلؤلامهنيبلاحلاطسوتفهيلعنيملسملاجاهرأنًمافوخهيلاهملسينأ

و)اهيلاهلمحواًدبأبلحةعلقبهدنعالقتعمرغصألانوكينأىلعرثءويبلح

يفةبراغمللبلحتلصحنأىلااهبالقتعملزيملوةعلقلايفهلقتعاوؤلؤلهديق

ةئامعبرأوتسةنس

نأةئامثالثونيعستوسمخةنسمّرحملارشعثلاثةعمجلاموييفكاحلارماو10

مهسوؤرىلعدوسلاُماعلاومهطاسوأيفريئازلاةريبخلانوددوهيلاوىراصنلاسبلي

نطيحلاودجاسملاوعماوجلاىلعبتكينأبًاضيأمّدقتوهتكلممرئاسيفكلذلثتماف

ةباحصلانممهريغونايفسييلانيبةيواعموناعوز)رمعوركبيلانعل4)بوردلاو

6)ةّنسلابهذمىلإنيبستنملانيملسملاىلعكلذمظعوسابعلاينبءافلخرئاسو

ريجرجلابةفورعملا.7)ةقبلاوةيكولملاةلقبلالكآوعاقفلابرشلضّرعتلاركسحلاو1•

عيبلضَرتدقدحأدجوىتمنكرشتلاميدعلاكلسلازئاسوشنيطلالكو

الأمّدقتولتقلانممهنماجتنم8)ٌلقورهشوبقوعءاّيالوأكلذنمءيش

ذخاوتافدتامكحلاتجهوةروعرتسيهطسويفزنميالامئاحلادحالخدي

ىلعسانلارئاسيفءامدلاةقارايفهفيسلذبواورهشأواوبَدافرزآثمريغبةعامجاهنم

يفنمعيمجلتقومهرغاصاوهتلودهوجوونييماتكلاخويشىنفأىتحمهتاقبط٢.

هقرحاوهلتقتربكمأترغصةيهتيفدحاعقوىتمناكةيلاخةّدمتيقوسوبحلا

باتكلازئاسكلذكوهيلااوثاغتساونويماتكلاعمتجافةّدملعفلااذهىلعرمتساو

Cadd.rةنسنابعشيف Av(ريبكآَو.Com. a) Cadd(1

.Bom.ناوهوفافختسالكمدلانو 6) Cadd(8)رودلاوC(4

.Bonليلقو٢٠٠ 8) B(7



لكلبتكفمهنعوفعلاهولأسودوهيلاوىراصنلاواياعرلاوراّجتلاودجلاو)لاتعلاو

مّدقتوةا)تانامألااياعرلانملكلوهلثمقوسلكلهالىطعاوأاًنامأمهنمةفئاط

ربعاذاليللابحنتاهنالجانمديصلابالكألابالكلانمرصميفامزاسلتق

ةريثكًابتكهنئازخنماهيلالمحوملعلارادةرهاقلابدرواوأؤ)تاقرطلاوعراوشلاب

نمقازرألامهيلعىبجاونيبوركازخابهفّرقوبادالاومولعلازئاسىلعيوتحت•

ًايوقًاضيأاهيفبترُوهتءارقاوداراواوبحأامخسنةفاكسانلارئاسحاباوهلام

لتقلانمًافوخمهنمنوقابلاىختساومهضعبلتقةديدمدعبومولعلاسانلانوسّردي

نافعدلونُمهَنآْركذومشاهنبديلولابفرعُييسلدنالجرةقربضرابرهظو

ةّنسلابهذمنودقتعياوناكوعقصلاكلذبنينطاقلاربربلاتويبيفلزنفنافعنبا

مهدنعهماقمةّدميفذخافمهدالوألًاملعم(446)راصونيملسملابهذمنم10

ريغُهنأمهلرهظاوهيدينيباولتاقيناوبرحلاىلعهتدعاسميفمهبغريومهيوق

ببسلانمضاعتمالاومالسالانيدةرصنهضرغناوهسفنلكلمةداحايفبغار

ةكلممتماقمهيونيدلادامعوةكألامهذاةكرشلابحاصباحصالةنعللاو

لضفاوهكلمومهنمدحاولكُلَّوخكلملانمةوجريامُهَلمتىتممهدعوومالسالا

مهنمهسبتلاامىلااوداقاومهاوهلاكساوهلفنمرهظياموهقاقحتساردقهيلع١٠٠

بطاخاملثممهطخوًاضيأمهغدوةرقينببنيفورعملابرعلانمةيقلابذتجاو

اولزنوةقربىلإمهعمجأباوعجرمثةقربلبجنمرظنلانويعبفرعُيعضومبربربلاو

اًركسعةليللاكلتاوبراحوةئامثالثونيعستوسمخةنسةرخالاىدامجخلسيفاهيلع

كاحلاركسعنملتقلدنصىمسيمداخهلبقنميلاوعماهبًاديقمكاحللناك

اورهظاوةنيدملاىلااوبهذمثيلبقلالبجلاتحتمهركسعمىلإاوداعوةريثكةعامج٢.

ةنيدملابسانلانصحتفةنيدملايلقيفروسلاىلعاوبرتويجراخلامشاهنبديلولادونب

Deestin B(2ناتلفلاوC(1

.abbine que sequntur de;ةنسلوألاعيبررهشيفكلذوC add.r80(و

•7-in Chaud repre,كلذيفمهملامدقتel-Weltd filio Hichan, usque adverba

riuntur.
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ةثالثمهنيببرحلاعقوويلبقلااهبابديدشبرحنيركسعلانيبعقواهباوبأاوقلغاو

ًاضيأمهغلبوعبارلامويلايفةنيدملانعاولحتراوريثكقلخنيقيرفلانملتقومايأ

ىلإًامداقيفاودقنوبيطنابفرعيلجرعمريربلانمةيقمهونيتاوللاركسعنع

فرعيقيرطلانمعضومباوعمتجاومهتاقللهشويجييجراخلاراسفاهلهأةرصنلةقرب

نبلتقوريثكٌددعمهنملتقونيتاوللاركسعمزهنافديدشًابرحاوبراحتوةقساب•

داعوههجوىلعمهنمملسنمبرهومهتالحرتبهنولتقنمةاجيفنوبيط

اوقفاوداعمثحالسلانُمهبهنوًءذخاامبىوقتدقوةقربىلإهشويجيماشهنيبديلولا

مهفّوخفةيوقمهسفناوهتيغةّدميفقدانخلااورفحوروسلااونبدقةنيدملالهأ

-قرفيناكولاتقدشامهلتاقفهوفذقوهيلعاوبأفهتعاطيفلوخدلايفمهبغرو

ليللابةنيدملالوحفوطلاىلوتيوهسفنببرحلاشطبيوةيدملاراوسأىلعركسعلا10

اهبلتاقولاتقللاهصنوتاداّرعثالثلكوًانيتماهنعجرخدقهدجونملتقو

ةنيدملالخدينأرصحوتاقرطلامهيلعكسموسانلاىلعقّيضواهلكهمايأةّدميف

امغرفولاحلامهيلعقاضوةنيدملالهأىلعرمألادتشافاهريغوتاوقألانمءيش

كاحلاناكورهشأةسمخلاحلااذهىلعةنيدملارصاحمماقوتوقلانممهدنعناك

ىلاراسفليوطلالابنىعسيينكرتمالغعمرصمنًماريبكًاشيجهئاقلدّرجدق1•

ربربلاوبرعلانمهعبتنمعيمجيهيقليجراخلاهَجوتوةقربلامجلانمبرقنا

*لمجنمرظنلانويعبفورعملاعضوملايفاوقتلاولجرفالاةسمخءاهزاوناك

مايأةثالثناركسعلابراحتوهيفربربلاهعيابيذلاناكملاوهوةقرب(447)

نمبرعلاتعبتتولتقوًاريسألابنذخاولابنركسعيفنمرثكألتقةيلاوتم

نمةقربلهابكلذلصتأائلفهباورفظنممدحاوىلعاوقبيملفهركسعنماجت٢٠

اوبرهفاهبماقملااوعيطتسيملراصحلاوفعضلانمهيفاوناكاعمةّيعرلاوةيركسعلا

سلبارطمهضعبدصقورصمىلإمهضعبهَجوتفرحبلااوبكرويلاولالدنصبرهو

نيعستوسمخةنسةجحلايذثلاثءاعبرألامويةنيدملامشاهنيبديلولالخدوبرغملا

نيدلارصانلانينمؤملاريمأبيتسوةّنسلابهذموهوهبهذماهيفرهظاوةئامثالثو

عضوةركفيلإرصملهأُهُبَثوهسفنلةوعدلاماقوهتكسىلعكلذبرضوهللا٢٠
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رئاسيفوةقريبناكوةديدشةّدشهنماوقاواهزاحواهلاوماوةقربلهأمعنىلعهدي

ةقريبزحلادقفىتحديدشءابووميظعءالغةنسلاكلتيفبرغملا

رصمبةديدشحيرتجاهةئامثالثونيعستوتسةنسبجرنمةليللوأيفو

ةرمحءامسلاناكرأيفىريناكو."لجوزعهللاىلاسانلاتثاغتساىتحليللايف

ديدشدعرًاضيأرصمبمويلاكلذثلثةعمجلامويثدحوةبهتلملارانلاكةديدش•

يلاوحهّدحناكرصمبههبشدهعالوهلثمريملرادقملامظعدَرَبضرألاىلععقوو

نابعشنمتلخنيتليللءاثالثلاةليلميظعبكوكءامسلايفرهظوطقفةرهاقلاورصم

ثبلورمقلاءوضكعطاسءوضورثاكتمبارطضاورهبمعاعُشهلناكوةنسلانم

ديدشءوضوذميظعبكوًكاضيأرهظوباغولحمضأمثلاحلااذهىلعرهشأةعبرأ

لطوةنسلانملاوشنمعساتلاتبسلاةيلايفضومغلاطوقستقوبرغلايف١٠

باغوءازجاةثالثقرتقامثمظعو

اَمأوقلخهلهأنمكلهوروبنزبفرعيقرشملايفرباثفشخةنسلاهذهيفو

يفاهنعراستوقلامدعهعمنموهبديازتوةقرببءالغلامظعاملفمشاهنبديلولا

مهيشاومواهبرديومهدالوأومهءاسنبهيلانيعمتجملاربربلاوهبنيتملابرعلاةعامج

ةقربنماوراسوريسيلاالامهنمفلختيملوعضومىلاعضومنمنيلقتنممهيلك1•

نملباقبفّرعُيًامالغمهئاقللكاحلاريسوةيردنكسالالامعأىلإاوهتناىتح

ريثكولبقلتقوةيردنكسالالامعانمماحلاتاذباوعقوأفهعمركسعيفةينمرألا.

ّميملفاًديدشالاتقاهيلعلتاقوةردنكسالاةنيدمىلعةكوبألتوهباحصأنم

ىعدتساوماشلابيراربلايفنيذلانييعتلابرعلا-كحلارضحتسافءيشاهيفُهَل

مهعمريسودومحمونَسحويلعمهوهدالوأنمةثالثحاّرجلانيبلفغدنبجرفملا٢٠١١

نيبلـضفلابدنوحالسلامهيلعقَرفوقازرألاكاحلامهضيفبرعلانمةمجةّدع

ةقراشملانمةكلمملالاجرلجهيفعمجًاريثكًاشيجمضوهئاقلجورخللحلاص

عضوميفةنسلانمةدعقلايذيف(447")نيركسعلاعلاوطىتلاوةبراغملاو

يلاشويجتذقتومهنيببورحلابشتناوةيردنكسألالامجلانمهجورتبفرعي

ًاقرخاوفاخورصملهأبرطضاوعايضلانمالواموهوكمومويفلاىلإةكر٢*



كلذركرابغلبفاهظفحلحالفنبيلععمةنجلاىلإًاركسعكحلادعبًاديدش

.ريكعيفحالفنبااوسبكوةنجلااودصقوِهبنيتملابرعلانمةنسدعبف

حالفنبركسعنملتقونيسمخلاضرأبفورعملاعضوملايفمهنيببرحلابسكلاو

عمنيعامةيكزيبأباحصأكلمومهنمعجليللايفقرغباومزتلاوًايثكاًددع

ايمكاسمتعمتجاومويفلاىلإاوراصواوفرصناوتالالاوددعلانمحالفنالا•

دـقريسلايفدازدحايأيدونفمهراعسأتديازتورصملهأبارطضادادزاو

شيجلاحلاصنبلضفلاراصواهدحىلاراعسالاتعجارتقلتقلاهسفنىلعبجالا

ةكربلاسأربفّربيلمويلاضرأنمعضومبناقرفلاايقتلاومويفلاىلاهيلاةمضنملا

ءاسنلانمليلقرفنالأتلفيملوريربلارثكألتقوبرعلانمهعمنموةكرشلامزتلت

مهنمىقبيملفءابولاويردجلامهيفعقومليسقلطأورصمىلإايلاحنيصلا"

ضعبمهضعبناكنادعبكلهوعزجلاوّدتشاةقببمهنمفاختناكنمدحا

مهلأسيةرقينبىلإحلاصنبلضفلالسراوبرعلاعمةكاذوأبرحلاعيمجلانم

هنعاوقرفتوهيلستىلإاوبحيملواليزجالامكلذىلعمهللذبوهيلاهوملسينا

يبرعلالخدمهماقملواـظتاملفهبلطيفديعصلايحاونيفشويجلاتنثاو

حلاصنبلضفىلإىهتناومهنطاومىلإاوفرصناومهيلإنسحأفرصمىلانويستلا''*

ىلإذفنافاهيلالوخدلاىلعوهوةبونلادالبفرطىلإةركلااباتلمحدقبرعلانأ

راسفًاعاـطقاوالاوماذخايُفهللذبينادوسلاةيحانريدتملابرعلاريمأليدنه

لاحهملعأوةبونلالمعلّوأيفميقملاوهوليخلابحاصلامعأىلإهبلطيفليدنهلا

نكاسملاتدروهيلاهكلسيملنأُهناوهبلطيفهدوروومهلامعأيفهلوصحويجراخلا

نييواجينيلجنيكآرناينارصنالاربعيملنأُهللاقفاهيفتدسفاومهدالبىلإ٢·

ضعبيفاهلوصحفرعواــمهبلطفامهذخامهتدجونأُهللاقفبطااهلةللاق

ريمأايكيلعمالسلاكلذدنعهنالاقنييواجبلاىقلافريدلاكلذدصقتارايدلا

رصمىلإهلمحفلـضفلاىلإهرضحاوهفتكوهيلعضبقوهدييفعطقافنينمؤملا

ناكورانلاقحأوهيفبصوربدجسمبفّربيعضوميفلتقمثًاريشفًائيس

راثيتلاةّدملايفونيتنسهيفلتقيذلامويلاىلإةقريبهيفُهلعيوبيذلامويلانم٢*



رئاسوسيلطلاوةبكرملاوعاقلاعيبىلإرصمبةيعرلا(448)عجارتةبكروبأاهيف

كلتيفوأكلذيفمهلمدقتريغنُمهنعىهنناكامعيمجورشقالبيتلاكامسألا

ناكنموركبيبأنعلباهريغوبوردلاىلعيتلاةباتكلاطشك)كحلامسرةّدملا

هرجهِوهبةرهاظملانعىهنوذيبنلاىلعرظحناُكهنأانكذانكدقوبتكدقهمسا

يفوتدقةرشقمنأنالهسنبروصنمحتفلاوبأهيطناكوهبرشنمعنتماو•

ذيبنلابرشبهيلعراشافساطسنأنبميهربانبقحسابوقعيابأهدعببطتساو

ُهنعيهنلانمهيلعناكًامجىضغاوهتروشمىلاحجفعفانملانمهيفامُهلركذو

مهءاثغىلعبرشوهسلجمىلايكالملاباحصاو3)نيينغملانمةعامجىعدتساو

فلاسلايفهيلعاوناكامىلإسانلابلاحلاعجرومهيلانسحاومهعمراذعلاعلخو

4)رشقريغبكامسألارئاسوسينطلاوةيكولملاوعقفلاعيبنمأ١·

نععنموكلذنععجرفبيبطلاساطسنأنببوقعيوبأتامةّدمدعبو

بيبزلاعيبنمعنُمهنأىتحتقودعبتقوهيفددشتوعنمدشاذيبنلابرش

تركماظعلامبراجتلاًاريثكًائيشلينلايفقرغواهنمقرحاوامهلمحنمولسعلاو

ةقاوملاةئاثلثونيعستوعبسةنسيفواهلامجنمعنموذينلااهيفىرييتلافورظلا

رئاسيففلخىراــصنلارئاسنيبناكردنكساللرشعةينامثوةئامثالثوفلاةنسل١•

ةنسلايفىراصنلاحصننأىأرمهضعبنأكلذوحصفلا)باسحيفميلاقالا

مهضعبىأروبجرنمرشعسماخلاوهوناسيننماولختمايأةتسيفةروكذملا

نماثلاوهوناسيننمرشعثلاثلاوهوهيلييذلادحألاموياهيفحصفلانأ

فراعتملانمذإدوهيلاحصفباسحكشلااذهببسناكبجرنمنيرشعلاو

هيفقفتاموييأةناودوهيلاحصفباسحنمجرختسمىراصنلاحصفباسحنأ٢·

نوكينألثمىراصنلاحصفهيلييذلادحألامويناكةعمجلامايأنمدوهيلاحصف

حـصفنوكيوأهدغدحألامويىراصنلاحصفنوكيفتبسلامويدوهيلاحصف

ىراصنلاحصفهيلييذلادحالاونيناعشلاوهدحالاكلذنوكيفدحالامويدوهيلا
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جارختساىلعنولوعييتلامهتاقابسحضعبناكواًدبأاًدحاوًامويناحصفيالامهنأل

ناسيننماولختمايأةسمخيفتبسلامويدوهيلاحصفنوكينأبجوياهنمكلذ

نأبجياذهىلعىراصنلاحصفناكبجرلالهنمرشععبارلامويللقفاوملا

دوهيلاحصفنوكينأبجوًياضيأتانابسحلاضعبتناكوهدغدحألايفنوكي

ىلعباسحلابجوأفبجرنمرشعسماخللقفاوملاناسيننمةتسيفدحألاموي*

ىراصنلاعيجقنثأرذئنيحهيلييذلادحالايفىراصنلاحصفنوكينأيأرلااذه

مويدوهيلاحصف(4485)نأىلعةّيوقعيلاوةيروطسنلاوةيكلملانمرصمبنيذلا

دحالامويىراصنلاحصفوبجرنمرشععبارلاوهوناسينمايأةسمخيفتبسلا

بتكتسومهبتكتلصووهيلعاودتعاويناثلايأرلاسدقملاتيبلهأىأروهدغ

كريرطبسويناسرأبتكو1)هيلعاوقفتااممهنمنوفرعتيرصمىلاماشلالهأ"

ةثاورصملهأيأرهيلعقفتأالفهدنعحصامبسدقملاتيبلهأىلإةيردنكسألا

هيلعلوعينأبجييذلاباوصلا

رصملهأهيلعقفتاامىلعةكظالهأقفتاواهولبقهبتكمهيلاتلصوًالف

بجرنمرشعسماخلاوناسيننمسداسلاوهودحألاموييفىراصنلاعيمجديعو

نأعمزمألاوهيلييذلادحالاىلااوحصفمهنافرصمديعصلهانمةبقاعيلانمموقألا١*

"رّدحتينأيغبنيفيكوةهبشلاهذههنمتلخديذلاهجولااهيفنيبأةدرفمةلاقملمجأ

عضوملااذهيفيلاكَنمدروأنأىلعتمزعتنكاهيفقفتييتلانينسلاىلعهناواهنم

تدصقييذلاضرغلانعًاجراخكلذنأتيأرفةلاقملاكلتهتغاديرأاملمجأاذه

عتةنسيفلينلاةدايزتهتناوخيراتلانمهيفانكامىلانالاعجرنلف

راعسالاترطضاففرصناوعصارشعةتسوعارذرشعةعبرأىلإةثالثونيعستو٢٠

تملاةداحضارعأرعسلاوـشبنرتقاوتديازتوبوبحلارئاسوةطنحلانمرصمب

دَرَبكطقسومظعرطمرصمبثدحورصملهأنًماقلختقلاةئبواوللعوسانلاب

بيغمتقوىلالزيملوةثالثونيعستونامثةنسبجررهشيفليللايفريثك

ةراحلابحرطوةرهاقلاىلإميظعليسلبجلانملرتليللانمةدقردعبوقفشلا
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ددعمدرلاتحتتاموردةثالثءاهزنييماتكلابتفرعمثمورلابتناكةفورعملا

ارشلاديعةراحنمةّدععضاوموةفالخلارصقنمةينباحرطوسانلانمرفاوتم

نوتيزلارجشنمةرجشلمحيماعلكيفًايراجسدقملاتيبيفىراصنلامسرناكو

ةديعبةفاسمامهنيبوةمايقلاةسينكىلاةرزاعلاب)يتلاةسينكلانمنيناعشلاديعيف

بكسواًروهشمبيلصلانيلماحتوصلاوةءارقلابةنيدملاعراوشاهبقشيناو•

ًاضيأدالبلارئاسورصمبمسرلاناكومهنعبذيومهعمهكاومعيمجيفدلبلايلاو

سانلاىلعاهنمقرفولخنلابولقونوتيزلاناصغابديعلااذهيفسئانكلانيعّر5نأ

كلذمهمسرنمسدقملاتيبلهأةنسلاهذهيفكاحلاعنفاهبكيربتلاليبسىلع

ةقرولمحيالومويلاكلذيفهتكلمملامعأنمءيشيفكلذلمعيالنأرماو

"يشظحيالوسئانكلانمةسينكيفلـخنلافعسنمالونوتيزلاةق)قرونم10

تبسلاموييفديلاعضووؤ)ريظحتّدشأمهيلعرظحوأينارصنالوملسمدييفاهنم

رصمبةقيتعلاوةثيدحلاتارايدلاوسئانكلافاقوأىلعةنسلا(4497)نمرزاعلا

رهوجنبنسحلاداّوقلادئاقلزعوأ4)همساباهلعجونادلبلانماهريغنودةصاخ

ةقثبهبقلويراديورلايلعنبحلاصكلذلبصنورومألاريبدتيفرظنلانع

نودبعنبروصمبفرعُيبتاكباتكلاضعبىعسو.3)ملعلاوفيسلاتاقثلا1•

نمرفنورص٠نعواردباتكنمةءاجيوماشلاناويديلوتمناكينارصنلا–

ةبقاعمباكحلامّدقتواوردوصوُهولوتياوناكامباسحباوبلوطونيملسملاباتكلا

ًامايأاوثبلومهلناكامعيمجذخاومهيديأبمهنمةعامجقلعوةصاخمهنمىراصنلا

باذعلاتحتمهنمةّدعتامنأىلإرطملالطهوسمشلاّرجوءاوهلادربيفنيقلعم

يفّدجومهلةبلاطملاتليزاومالسألابمهقابنعينغواوقطومهنمرفنملسمث٢٠

ملسأنوكينأريغنمنودبعنبروصنممهتيلخن

نميفرشلارحبلايفبكرملاريسعطقناىتحًاشحافًاصقنلينلاءامصقنوأ
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سانلاناكىتحهتحترتّيغتوباودلاهضوختضئاخمراصوةلحملانموسينت

نيستوناغةنسيفًاضيألينلاءامفقوتوةنجلارحبنمُهورشيامنوقتي

رصعراعسالابارطضاديازتقهيلاةجاحلارادقمّمتينأريغنمفرصناوةثالثو

ىلالزيملوءابولالاحمظعوةتيملاوبالكلالكبموقرهاظتوتاوقألاتزعو

1)ةئامثالثونيعستوعستةنسرخآ•

بيلصبنيملسملانمتامامحلايفىراصنلازيمتينأةنسلاهذهيفكاحلارماو

:ةّدمكلذباوثبلفبيلصلاناكملجلجيدوهيلااونكمتيناومهباقريفنوقلعي

تمدقأةنسحةريبكيهوةايكرتقلاةديسلاةسينكمدهبقشمدىلابتكلاز

يفتعطقاهنأاهانركذيتلاتوتلاةالصىلصتنابةنسلانمناضمررهشيفامأو

ىحضلاةالصىلصتناوميدقلامسرلاىلعاهيفيرجيناوةئامثالثونيعبسةنس١·

ةباحصلاوفلسلانماًدحأبسيالناوًاضيأاهنمعنمناكدقوءاشنًماضيأ

نمٌبحاودارأامناسنالكفاحيناومهلنعللاومهناسأتابثبرمأناكنيذلا

ؤ)مهلضرعتنممةعامجلتقوةريسيةّدمدعبكلذعيمجعنممثموقلاءاوهبناميالا

ناكامبهنوةنسلانمةجحلايذيفدحألامويأرصمبةرطنقلاميرمةسينكمدهو

ديعلاونادوسلاحتفىراصنللنفادموةريثكرباقماهبناكوتالحرلانماهيف1•

محلبالكلاتلكأفمهماظعتحرطواهيفنينوفدملاقوملااوشبنواهعيمجعاعرلاو

راممساىلعةيبوقعيلل4)ةعيةسينكلاهذهراوجيناكفمهثمدهعلابيرقناكنم

تضقًواضيأديلااهيلإّدتمافأامزق

نمهصاوخو(449)همرحوهتزعوهتخاوهتدلاوراقعرئاسىلعًاكحلاضبقو

ةرهاقلاورصمبىتلاتامكحلاوةنجالاورودلانمنيعاطقارئاسوّنكًاماوءاسنلا٢٠

اهالعأةلازاوةمايقلاةسينكمدهبةمرلابخورابىلإماشلاىلإبتكهيلا)هضبقو

نازولارهاظنبنيسحلاوهنبافسويخورابذقئاف6)ةمركملااهراثاعلقىصقتوأ

Ctantum:يفتمدهف babet(يكيلوثاكآوC(ة.Deestin C(1

.Deeptin C(1ةسينكوCtantum(4ةنسلانمبجر

6) Deestin B, Y9



اهرسابتلزناوتالآلانماهيفامىلعاوطاتحاوتفيضلاسراوفلاابأامهعمذفناو

رئاسونيطنطسقيرامةسينكونوينازتالامدهو)همدهرّدعتامالآرارقلاىلإ

رهاظيلانيلادهجو:2)ةسدقملاراثالاةلازايفىصقتساوأاهدودحهيلعلمتشاام

فرعيءاسنللريداهنمراوجلايفناكوهعلقواهرثكأرقفاهرثلاقحموؤ)ةربقملاعلقيف

رفصنمنولخسمخءاثلثلاموياهضقنءادتبانكؤأًاضيأمدهف4)يرسلاريدب•

اهتالآعيمجىلعضبقواهفاقوأواهكالمأرئاسىلعديلاتكرتوةئامعبرأةنس

نودبعنبروصنمىلاّدرورومألايفرظنلانعيلعنبحلاصفرصو6)اهغايصو

حلاصمزلاويفاكلاهرظننمةّدمدعببقلوردوصناكيذلاينارصنلابتاكلا

ىلعاًديكو؟امأُهلبتكدقناكورهشاةيناثاهلًامزالثبلفهلزعدنعهراديلعنأ

بكرينأميمحلاةليليفرصمبىرجدقىراصنلامسرناكو6)هلتقوهبردغوهسفن١·

هيدينيبدقويولمجميزريبكبكوميفليللالوأيفةّينالفسلاةطرشلايلوتم

نوملسملااوطلتخيالنأسانلايفيدانيوعراوشلافوطيولعاشملاوينكملاعمشلا

ىراصنلانأكلذومهديعمهيلع77)نودكنيالوةليللاكلتيفىراصنلاعم

ناكفهيفمهنمريثكسطغيولينلاءىطاشىلانوجرخيةليللاكلترحّسكاوناك

رصقيىتلاىكيلوثاقلاةسينكلانمنوجرخيةليللاكلتيفةصاخةيكلملامسر١•

ةنلعملاتابغلاوةنهملاةءارقلابرفاوتمعجيفليئاكيمةسينكبةفورعملاعبشلا

لكآتعمنولصيوثوعايلينلائطاشىلإ8)عبشلادقوأةروهشملانايصلاو

ناـطلسللنوعديويبرعلاب9)"ىطاشلاىلعأمهيلعسارملافقسألابطخيومهقيرط

اهبنوممتيو1o)ةئيهلاكلتىلعأمهتعيبىلإنوعجريوِهـضوخنماوؤاشنلو

لهألناكومهدهاشواًركنتمماوعألانمريثكيفكاحلامهرضحومهتاولص٢·

اهلنوكيالامحرفلاوةبيطلانمديعلااذهيفرصمببهاذملاوكلملالهاورصم
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كلذعيجنمةئامعبرأةنسيفلكلاكاحلاعنفاهدايعاوةنسلامايأنمهريغيف

كلذوآةيللاكلتيفكلذنمءيشلعفىلإةفاكسانلارئاسنمدحأضّرعتيالاو

اًدعتسيالومايالازئاسىرجميرجيوهركذنعفرصيوُهنعضرعيناو1)مويلاىلا

ةئامعبرأةنسناضمررهشة)نماثيفءاثلثلاموييفًاضيأمسروِهبلخيالوُهل

سويناسرأسيدقلاربقىلعينبممطقملالبجلايفةيكلمللريدوهوريصقلادمحمدهب*

اًدِّبعتمهيفًاديقمرذئمويةيردنكسألاكريرطبسويناسرأناكوهيفامعيمجبهنيو

ىلعطاحادقكريرطبلاسويناسرأناكونابهرلانمُهكسيناكنملكعمةنعجرخاو

ناكوريدلابرغواهعيجمدهفةريثكةينبأهيفأشنأوهدّدجوهركوًاعينماًروسريدلا

اهميجديسلاواياعرلاحتفمهاتومل(420)نفادمورباقمهرهاظيفةّيكلملاىراصنلل

ملًاعيظفاًرمأناكوؤ)مهءاضعأاوحرطومهتيباوتًاضيأاوذخاواهيفناكنماوشبنو"

توفلادعبرمافكاحلاىلاكلذىهتنافههبشفلاسلايفىجالوهلثمدهاشي

ةسينكمدهفطايمدىلإًاضيأذفناوقومللضّرعتلاكرتوروبقلاحتفنعفكلاب

ةيلةرشعيتنثالةعمجلاموياهبارخيفعرشوأزوجعلاةسينكبةفورعملاميدقرم

ةيكلملادالبلاةرصنلةريثكنفادماهبًاضيأناكو4)ةنسلانمناضمررهشنمتلخ

اهمالآىلعديلاتعضووةـجاهراثاتليزاوًايظعاًبارخةعيبلاتبرخواوشبنف1*

ةعيليقامىلعمالسألاةكلمميفيتلادالبلانمريثكيفنكيملواهفاقوأرئاسو

ىنوريثكراقعوتالاوةضفوبهذنمةيئاوةلآوةلئاطةرامجوةنسحةيانباهلثم

ةيشًعاّرسةيردنكسألاكريرطبسويناسرألتقودجسمهيفلامجوشوحماهناكم

دقناكونينسرشعةسائرلايفُهلوأ3)ةئامعبرأةنسةدعقلايذنمنيقبنالءاثالثلا

ذخاوكسنلاودبعتلاوموصلاوةالصلابهسفنذخاوةنسحةقيرطهمايارخايفكلس٢٠

6)ًاميظعًاذخأمكلذنم

7)ةكلمملالهايدقميفهفيسلذبوهتلوديفنمرئاسللتقلايفكاحلاديازتو
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هدالبتلتخافكلذيفطرفاومهيديأعطقواياعرلاودنجلاودارقلاوباتكلانم

يقبنكيملوهسفنىلعداَّوقلادئاقرهوجنبنيسحلافّوختفهلاجرءاسؤرينفو

دبعهرهصوأهدالوأهعمذخاوبرهفهريغ1)مساةهابنوزكذُهلنمهتلودءاسؤرنم

فرصمثةاضقلايضاقىلوتدقزيزعلادبعناكوهدلوونامعنلانبدمحمنبزيزعلا

اووضناوةيردنكسالاةيحانيفةرقينبًاعيمجاودصقو2)كلامنيبديعسنيبكلامب•

مهلوبقاونسحافنيعلامنمًاّرسهلمحمهلهجتااممهعماولمحومهباومّرحتومهيلا

عيمجلقنومهتاعاطقواهريغورصمبمكًامأرئاسىلعديلاتعضوومهدئعاوماقاو

ديريكاحلانأكلذلبقىرخاةعفدامهغلبناكدقو،هيلعطيتحاومهروديفام

هيفاوماقاومطقملالبجلااودصقوؤ)ةئاثونيعستوعستةنسيفًاعيمجارفامهلتق

اودصقواوداعفشطعلاوعوجلانمةكلهلاىلعاوفرشاوّرضلامهبدتشافمايأةثالث١·

مهقطنتسافهيلامهاعدتسافهبابىلعمهسوفناوقلاو4)ةقيمجةجلدبِأهِبنيمرحتمهرصق

مهفرصاومهنئطفةاجنللًاُساَّنلابرهلاىلعمهلمحلتقلانممهلجرومهفوخنأهوفّرف

مهدالواومهسفناىلعًالامآمهلبتكو)هتوسكصاخنًماعلخمهيلععلخومهرودىلا

هتكلمملهأنمرضحمبةفالخلارصقيفمهلىرقومهبابسأعيمجومهلاوماومهلايعو

ةلودلايفيقبنمعيمجنقيأةيناثلاةعفدلاهذهيفهدالوأوداَّوقلادئاقبرهالو1•

اًدّدجمًاكامأسانلانمةفئاطلكلبتكفكلطإبكلذلصتاف(420)ةكلملاب

ةالصىلإةدوعلابلاحلايفمّدقتوهوفعب6)مهنّمأوةفاكلانئطوهرصقيفتئرقو

نكتملولمعلاريخىلعيحةالصلادنعناذألانمطقسيناوىحضلاوتونقلا

اهفاضأرصمىلإهلوخددنعرهوجًاقاوناذألايففلاسلايف7)دهعتةدايزلاهذه

هلزعنمةريسيةّدمدعبهلتقورمالايفرظنلانعنودبعنبروصنميفاكلالزعوأ٢٠

ىدحاةنسمّرحملاعباروهوهنيعبمويلاكلذيفيروصقلانبدمحأىلإرومألاّدرو

نبىسيعنبةعرزهناكَمبصنوهرظنمعساتلامويلايفًاضيأهلتقوةئامعبراو

.Deestin C(ةاضقلايضاقوهترهصأوؤCom. 2) C(1
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املفرهوجنيبنيسحلااماو1)يفاشلاةرظننممايأدعبهبقلويفارصنلاسروطسن

هترضحىلإعوجرلابكاحلامهلسارةرقينبدنعهعمبرهنمماقموهماقملواطت

نوقثي)مهبابسازئاسومهسفنأىلعأًايناثًاكامأمهاطعاومهيلاناسحألابمهدعوو

كحلادهشوالملاسوؤرىلعهرصقتقولاكلذيف"يرقًالجسمهلبتكأو

نمةعاجوكلامنبديعسنيبكلامةاضقلايضمبءافولابهيفهسفنىلع•

ةذابةكلمملالهازئاسمهانلتوأ4)رصمىلإاولخدوعوجلاىلإاوباجأفز)فارشألا

ىلعدهشوةدكؤماًدوهعوةدّدشمًاّيميهنمضواًدّدجمامأًاضيأمهلبتكو

داعاوةلداعلاهدوهشنمةعاجوديعسنيبكلامةاضقلايضاقهيفتبثامبهسفن

قلعوةكمىلإنامألاةخسنرهوجنيبنيسحلاذفناومهنمةرخوملاةزئاسمهيلا

مهيردغًواعفنمهيلعكلذرجيملو،هنومضمبءافولاىلعُهلًاصيرحتةبعكلاىلعاهب١٠

نامعنلانبزيزعلادبعىلعورهوجنبنيسحلاىلعضبقوةنسلانمهنيعبرهشلايف

،رهوجنبنيسحلانبرفعجرتتسافكلذامهدالوأبلصتاورصقلاىلاابكردقو

ًاللفهبرفظيملفُهنعثحبلاىصقتساوترجوتاقرطلاتعنمودجيملفبلطو

دبعورهوجنبنيسحلافلختساوديعسنبكلامةاضقلايضاقرضُحهنمسيآ

ايعدتساتقويأودلبلانعاجرخيالواهتسيالوايفتالوناريالاهنازنزلا١•

ناكالوهسناوهنطِوهيلععلخفراتسألانمرفعجرهظوامهليسقلطاوارضحي

زيزعلادبعونيسحلابكرةئامعبراوىدحاةنسةرخالاىداجرشعيناثةعمجلاموي

اخاحلاصنبليعامساامهنملتقو5)التقوامهيلعضبقامهتداعىلعرصقلاىلا

رغجبرهورهشاةعستاهرادقمةدمبامهلبقلتقدقًاضيألضفلاناكولضفلا

ماشلاىلارهوجىمسيغلابلانوداهلريغصخورهوجنبنيسحلادلورفعجوباو٢0

يلاوىلإاوبتكوكلملاليساباودصقينأىلعهيلعحاّرجلانبابلغتتقويف

ءاسرفةكظاىلإئجملابهونذأتسيسويناطقلابفورعملاقرطلاليئاخيمةيكاطنأ

Deestin.س.(ةنسمرملايف C. 4) Cadd(ؤ.Com(د.Deestin C(1
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اومزفريصلاتقولامهلعسَّتَيملفمهيفكلملانذأتسينأىلإفقوتلامهل(4249)

نيجرفملانيبناسحاودصقاوناكمهنأكلذواولتقومهبرفظفقارعلاىلإهجوتلاىلع

لاقرانيدفلايتئاممهيلعضبقلاىلعاكحلاُهَللذبومهسينأهولأسفحاّرجلا

فرعيعضوميفاولتنأىلامهرفسومكسفنألاودجةديكملاليبسىلعمهل

نألازننبهللادبعيلاةلودلاراتخمىلامهبحصنتوقشمدلامعانمءاديوسلاب•

عيبررهشيفرصمىلامهسوؤرتلمحوقشمدبمهلتقومهيلعضبقمهيلاعرسي

نمةّمذلاذخؤتنأةئامعبراوىدحاةنسمّرحملايفرماوةئامعبراوثالثةنسرتخالا

ريئازلاسبلىلعراصتقالاواهنوسبليىتلاةنّولملاريئازلارييغتبدوهيلاوىراصنلا

لكنمعنملاوريذحتلادّدجو.)دوسلاُماعلاوناولالانماهريغنودطقفأدوسلا

رسكبمّدقتوةئامعبراوىدحاةنسناضمررهشيفاًرهجوًاّرسهبرشنموذينلا10

تالآويهالملارئاسونافدلاوة)غّرفلافورظلاورارجلانمةنمسانلادنعام

دعاوقوولمعلاوهلمعلضّرعتلاوكلذعيمجنمءيشءاقبتسانمرذحوىقيسوملا

يهالملاتالآتقرحاوذيبنلانمريثكءيشتاقرطلايفرسكوباقعلاديدشبهيف

عنموهتكلممرئاسيفهمدقتىراصنلاىلعرظحوأهتكلممرئاسيفكلذلثمو

عتدقءامرمخلانمًاضوعنوّرقيىراصنلااوراصوؤ)مهنيبارقيفهببيرقتلانم1•

لكيفهبسبماقتتناكيتلادئاوملاوخباطملالطعومركلادوعوأبيبزأهيف

ىلعهلكأيالفرصتقاوةعماجلادايعالايفلمعتتناكيتلاتاطابسلاكلذكوموي

اًرصتقمهتدلاوةديسلادنعنممويلكيفهثحيام

كلذريغوةبطروةسبايةهكافنمةيدهلمحتمئامحماشلاسلبارطنملصوو

ةيتاونلالتقوسقلابفورعملاعضوملايفلينلايفاهعيجقرغتناامافتالوكأملانم٢٠

طايمدوسينت4)يفةوسكلانمهمسربلــمعتسيناكاملطبواهيفاوناكنيذلا

ءالووءارسالاريماُهبشوهشويجرئاسىلعةلودلاملعبقملايكّتلاَو)حوربكاحلارقأ

نبفسوينببوـقيريزولاةنبايهوهتجوزُهعمحوربلمحواهيلاةدنسوماشلا

Cadd(4.وهليبوهنوت)Cخوراي.٢•



هتبحصيفراسوعاتملاسيفننمهناـيتقياموامهتالحرعيمجامهعمالمحوسلك

ةزغرهظمهتقيرطيفمهضرتعافةريثكتالحروةعساومهللاومابراجتلاةفاق

خورابذخاومهعمناكامرئاسزاحومهبعقوأفهدالواوحارجلانبلغدنيجرفملا

تالاحرذخاواهبهنبرعللحاباواهلخدوةلمرلاىلاحارجلانيبأراسوهلتقوًاريسأ

.ساثلانمةعامجرقتفاومهلاومأذخأومهرداصواهبناكنمىلعضبقوسانلا•

رنثمويةكمريمأينسحلارفعجنبة)نسحلا)حوتفلايلالاةوعدلاماقاوكانه

برعلاتذوحتساوةكسلاُهلبرضوهللانيدلدشارلاُهبقلونينمؤملاريمأًءامساو

ةيوطةّدملحاوسلانوصحاورصاحوةيربطىلاامرفلانمهوكلموماشلاىلع

و)ناينبىراصنلا(424")حاّرجلاناجرهملامزلاواهنمءيشذخامهنكميملو

همسالابحةنيدمىلعناًكافقسأاـهلمجنمأريصوسدقملاتيبةمايقلاةسينك١·

ةسينكءانبىلعحارجلانيجرفملادضاعوتامونينسنامثماقأسليفواث4)ابنا

ابإحارجلانأىعدتساو.3)هتردقوأهناكّمأبسحيعضاوماهيفداعاوةمايقلا

جيسبسرفًاكآراهلخدوةلمرلاىلالصووماشلاىلإراسفةكمنمينسحلاحوتفلا

لبقيالنأبسانلاىلعءىرتًاباتكأشنأواهبةرامالارادبلتويديدحمجلو

ةريثكالاومأُهعمباجولجوزعهللاهبدرفنيءىشاذهناوضرألاةجدحُاهل1•

ىلعفرشاُوهلهلهأيذلاهقحبهرطيملوهيلعتزجحوبرعلاُهتكافزاجحلانم

متينأهيأنمجرفملانيبناسحلةميسجآلاومأهيفلذباكحلاناكدقو،هرمأفعض

لوقلايبأبفرعيهنالغصاوخنمًامالغُهعمذفناوهيلعراشافحوتفلايلاىلعكلذ

مسرلاىلعاكحلاىلإةوعدلااهبماقةكمىلإداعاملفهنمأمىلإهلصوأنأىلا

هرذعلبقرفتيورذتيكاحلاىلإبتكوهسفنلاهماقأدقناكنأدعبفلاسلا٢٠

هيلانسحاوهلصوو

ةنسمرحملاىلا6)ِهيلعنيبلغتماوماقاوحارجلاينبيديأيفماشلالصحو

B(1جرفنبال:C(2نيسحلاC(3ءانبب
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مهايإمهفسعتوىخأدعبةّرمسانلامهترداصمتمظعوةئمعبرأ4)وعبرأ

دصقومورلادالبىلامهعيمجهّجوتوريثكقلخماشلابنيميقملاىراصنلانمبرهف

اهونطقوةكلطناوةيقذاللامهرثكأ

يهالملاباحصاونيينغملارثاسيفنبةئامعبرأونيتنثاةنسيفكاحلاة)رماو

كلذاوطاعتيالنأاولحتساواويتسفمهنعهوفعهولأسوهيلإاوثاغتساواوعمتجافه

امهيلعديلاعضوولسعلاوبيبزلاىلعرذحوُهنمءيشىلادحاضرعتيالودعبايف

امولاطرأةثالثلسعلاولزانفلاطرأةسمخلسعلاعياوءيشدعبءيشاجرخاو

امهناهيلاىهتنافكلذتاعارملًانمأمهلنيعايبلاعممقاواهنمتاتقينملاهنود

امهعيبنمعنموامهيلعرذحتلايفدازفُهـنعىهنملاركسملاامهنملمعيوناعيابتي

قرغولدعوؤ)ةرطقفالاةسمخءاهزرصمبُهنمقرحوبزلاقرحبرمأمثةج10

بنعلاكردأًالوامهمءيشراهظاوامهبلجنمعنمولينلايفقيراوًاضيألسعلا

هـعينمعمولينلايفهقرغتبًاضيأرمأًاّرسهراصتغاوهعايتبايفسانلاذخاو

ةئامعبراوثالثةنسيفينارصنلاسروطسننيبىسيعنيبةعرزيفاشلاتاموهكاو

بصنوهباتكوهدـجرئاسوهناطلسنًمابوبحمةقيرطلادومحمةريسلانسحناكو

نملوألاعيبررشعيداحءاثلثلاموينازولارهاظنبنيسحلاهدعبروماللرظنلايف١ه

ةنسةرخالاىدامجرشعيداحنينثالامويلتقوءانمالانيمأبكلذدعبُهبقلاوةنسلا

ةئامعبراوسمخ

دوهيلاوىراصنلا(422)سبلتنأةئامعبراوثالثةنس4)يفكاحلامّدقتو

ىلإًافاضمبشخنابلصمهقانعأيفنوقلعيودوسُمامجوأدوسةسلاطةراحلانود

الدوسرويسنممجلوجورسوبشخبكرباوكرتوليخلااوبكيالا)رازلا٢0

يفكلذباوذخافًاملسماومدختسيالوةـضفرثاالوةيلحلانمءيشاهيلعىري

ربشردقاهلعجورهشدعبمهيلعاهريغورتقاوطابلصاوسبلوهتكلمملامعأرئاس

.lineae 12 desuntin C(ىمإو-ةئامعبراو...)(2.Bom(1
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باتكلانمنيفرصملاونيلطعتملانيملسملارئاسءامسأتابثابمّدقتوريشيف

ضرعهبلدبتسينممهنمذختيلهلامعاوهنيواوديفةمدخللنوحلصينيذلا

ريسيرقتالأىراصنهتكلممءابطاوهتمدخباحصاوهباتكزئاسناكوىراصنلا

نمرئاسعمتجافةعزفملافيجارألاومهيفةئيسلاتاعانشلاتفثكوباتكلانم

ىلإاوهجوتومهتنهكومهتقاسأعممهريغوءابطألاولاّمعلاوباتكلانمرصمب•

مهسوؤر1)نعاوفشكوةنسلانمرخألاعيبررشعيناثسيمخلاموييفهرصق

ملوحفصلاووفعلاُهنولأسيهيلانيثيغتسمنيكابةافحاوشموةرهاقلابابة)نم

ذفنافلاحلاكلتىلعمهوهرصقىلإاولصونأىلإبارتلانولبقيمهقيرطيفاولازغ

ةلازاومهنعءارفعاهيفنوسمتلياهوبتكاوناكةقرومهنمذخاوهباحصأدحامهيلا

نازولارهاظنبنيسحلابطاخوًايجاًدرمهيلعّدرولوسرلامهيلاداعافهطخس١٠

تناطأومهسوفنهبتقثوامبمهدعووفيطلباطخبىنعملااذـهيفمهخويش

روشنمبمهسوفننولعياوذخاومهيفةّينلانسحومهلاححالصاورعشتسافمهبولقهيلا

ةنسلانمرتنالاعيبررهشنمفصنلادحالامويناكاّملفمهتنأطومهنمبمهلأرقي

ضرعيفيكلمعرذاوطلعجيناومهقانعأيفيتلانابلصلامظعتبًاضيأاورما

هضوخايسالمهرابتعاكلذبدصقوعبصااهكسوربشيناثاهحتفنكيناوهلثم1•

و)الدبمهنمدحينكيملنيذلاهتمدخيفنيفرصتملانموهنيواودباتكنم

رهظيالاةئامعبراونينثاةنسرفصيفرمأدقناُكهنابيجعلابجعلانمو

سمطوسئانكلانمنابلصلاتعتفسوقانببرضيالونيعهيلععقيالوبيلص

بيلصلاراهظابتقولااذهيفرمأمثلكايهلاوسئانكلاوعيبلارهاظنماهراثا

مهليدونفبشخلانًمائيشداوسلارايغلاعماوسيلدوهيلانكيملوروهظلااذه٢٠

يذلالجعلاسأرىلاةراشالاطرأةسمخنمبشخكًأاضيأمهباقريفاوقلعينأ

ملسافمهيفتاءاـنشلاوفيجارألاترثكومهعزفوىراصنلادّدهتوًافلاسودبع

نمريثكقلخمهعبتوىراصنلانممهريغونيفرصتملاوباتكلاخويشنمريثك

.Comيف 2) C(1
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ملىراصنلانميقبنميففيجارألاديازتودوهيلانمةعامجًاضيأملساومهماوع

هلايعوهلامءايلوألاوديعللحايوةف)هؤاضعأعطقتناب)مهيلعيدونوأملسي

ةعامجنيفرصملاوباتكلانمرتتساوبيغينمىلعلكوتلاو(422")بلطلاعقواو

مهضعبىدتقاومهرثكأملسومهكالمأتضبقومهنمنيجتحملانمرودتبهنو

ةدعًامايأتقرطلالزتملونيدودعمريسيرقالامهنمقبيملفاوقحالتوضعب•

نيذلاىراصنلاكلذكوريسيرقالاملسيملودوهيلارثكأكسقوينارصناهيفَريمل

ريسيرغنالاةكلمملالامعأةّيقبيفملسيملومهنايدأبًاضيأاوكشتدالبلاةيقبيف

"قفختواهنممهبرقولاحلاةدهاشملازكذام4)مهلاحناكةصاخرصملهأَو)الا

سئانكلارئاسعطقإمايألاكلتيفمهلىرجامضرعيفُهنأمهيفةّينلاءوسًاضيأ

تناكفمهلاهبهووةيركسعللهتكلمملامعأرئاسورصمبةثيدحلاوةقيتعلاةرايدلاو1.

مدهفاهضاقنااوذخأواهومدهيلاهتالحرواهتغايصواهتالآعيبجيةريثًكافولا

سئانكلاملاعمىحمتنابهلامعأرئاسىلالجسودجاسماهنمريسيلالامجواهعيمج

جرخاوضرألانماهتاساسأتعقوكلذلعفاهراثآلازتوضرألاهجوىلعنم

.تقرحاوتاماـئاحلا)سانلااهبدقوأنادلبةّدعيفسئانكلانمقوملاماظع

نماهرمأنيلوتملانمجرختساوسئانكلايفةدوجوملابتكلاوفحاصملا١•

ىلعقفاوسئانكلااوبرخنيذلانيضاقتلاوةعفلاىلإعفدامةدلبلكيفىراصنلا

6)طورتيفيذلاطيقسالابًايدقروهشملاريدلاالااهنمهتكلمملامعأيفامعيمج

نأةغلبُهئافُهلةرواجملا7)ةريودلاوراق٠يلإريدبفورعملاةيردنكسالالامعانم

8)اًدحانونكميالوُهنعنوعفديبالكينوهرقينبنيتفورعملابرعلانمنيتليبقلا

ريدوةبارريدومزقلاسئانكعطقُوهنمهكو)ىلعُهنعكسمافهيفمهلعفانملُهنم٢.

ُهاَنَبوأانيسروطريدمدهبهيلازعواوثيغنبابفرعيبرعلانمناسنالانيسروط

يتسينكىدحامدهواهعيمجتالآزاحومزقلاسئانك11)مدهو1o)اًدجسم

DeestinمهنمبينينمءاضعأBadd(3.نأ B. 2) C(1

Cadd(4.ىلعC(3دقاوميفسانلااهدقوو"C(6طويرم

ىضمي٢٩
.Bom.no) Deestin C.nn) Cadd(و..Bom(8ةرايدلاوC(7



ناكوهلمسرامهيفلثتيلايسروطريدىلإراسوهالاوهلحرًاضياذخاوةيارريد"

نب)نوملسىسيبيرقنعُهنكسوِهيفبهرتبتكلجررذئمويايسروطيف

نسحاوهيلاجرخفةسايسولقعو2)ةمكحوةخوخيشوذرصملهأهوجونمميهربا

مّلسوُهْنمُهلنيعنامريغوُهسمتيامىلعهودعاسمهنابهروهفقساناهملعاوهءاقل

نأهلناباوهتبطاخميففطاوةضفوبهذنمهتاغايصوريدلاؤ)تالآعيمجهيلا•

قافتاىلاكلذيفجاتحيُهناوهئانبةقيثووهتناصحلهريغىلعوهيلعبعصيهمده

كرتوهنععافدنالا4)نعستلافُهْنمُهللصحيامقوفتلاملانمةريثكةمج

ُهنعفرصناوكلذبهلماقوأهبيضرامىلعُهعملاحلارّرقتولامةمجُهلضرعتلا

ديلاسوبوهيدينيببارتلاليقتنع6)كحلاعنموُ)هلضّرعتينأريغنم

نوكتناوانالومي(428")هتبطاخمنعوضرألاىلإُهلدوجسلاب7)ءاقرألاو١·

سباودهزلارهظاوهتاكربوهللاةمحرونينمؤملاريمأىلعاًروصقمهيلعمالسلاوةبطخلا

لعجوءادوسفوصةمامعسبليراصمثهسأرىلعةطوفلاوهدسجرهظىلعفوصلا

جرسبريمحلابكرييقبوليخلابوكرنعرصتقاوهرعشىلروفوصلاهسابلَرئاس

سانلابجحيدحاالوهيدينيبنيدارطريغبوةظمالبسانلابًاطلتخميديدحمجلو

رثكأو8)مهنمهحيبتسينملصيوأمهجتاوحيضقومهعاقرذخأيوهنعمهعنميالو١٩

نسحومهيلعضفاوةيكرلانمًاريثكاًددععنطصاوءارقفلاىلعتاقدصلا

مهيلعىرجاوو)هضرفمهبزلاونآرقلانوأرقينممةعامجىعدتسادقناكمهيلا

نيدهاشدلبلكيفورصمبةطرشلايفبصتو1o)ةينسلاةعساولاتايارجلاوقازرألا

دحةميرجبكترموةريزجيذلكىلعمادقالامّدقتو11)نيلداعلادوهشلانمأ

مزاللادحلاهيلعماقيفكلذلبجوتسُمهنأنيدهاشلاكنيذدنعحصينأدعبالا٢٠٠

ملنمومهردالوراـنيدمزجىلعذخؤيالوةيانجعطقيالناوهليبسقلطوهلثمل

C(1نوملصة)Cةكحَو)Cمسربيتلاتالآلا
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كلذكَوُهلضّرعتيملهيلابسنامحصوامهدنع)هتيوفرقِوهيلعوبىديأبمقي

لهأنأيرمعلوهللثمبعمسيملاملدعلانمرهظاوتابلاطملارئاسوماكحألايف

هديدتمتملومهسوفنىلعنينأمطمريغمهلاومأىلعنينمآهمايايفاولازيملهتكلمم

دقوةعساوتالصوةليزجاياطعوميظعدوُجهلناكلبدحالامذخاىلاطق

ءاصحاهيلععقيالامةميظعلالاومألامهلنممهتكلمملهاوهتلودءاسؤرنملتق•

ثراُوهلمهنمناكنمايسالهسفنلمهنمدحالامذخالضّرعتيملفةقش

عيمجطقساورثكألاىلعاهبهُفهنمبهوتستمهتكرتتناكُهلثراوالنمو

نمءيُشهثمضاقنملكىلامّدقتواهذخابةداعلاترجيتلاسوكملاوموسرلا

امُهلقلطينأهدجة)وهيبأمايأوهمايأيفةرداصميفوأبجاوريغبكالمألاوراقعلا

تناكيتلاةرسكملانويدلاسموتاراقعلانمةريثكةعامجعجرتساوُهثمضبق)·

عايضلاّلجبهروعطقكلذكوةريثكةمجاهمنوسنيوممهوهنئازخىلعمهل

ملهناىتحُهنماهسمتليناكنملالوأفالوأةيناطلسلاكالمالاوتاراقعلاولامعالاو

هتالاومىلإةديعبلانكامألالهأرثكأبذتجاوليلقالاهدقنيحىلإاهنمقبي

ىلاةينسلاةيزجلالاومألاذقناوؤ)دادغبباوبأىلإهتوعدتغلبوةفوكلابُهليكدو

هيلامهبذتجيلجراوخلاوةالولانمقارعلايفنم١•

ةباصعلازاسورعوركبيلانعنعللاوبسلاةلازابةنسلانملاوشيفرماوأ

4)مهليجبتومهلالجانمةعيرشلاةبجوتامومهبقانمفصوومهيلعمحروفلسلاو

ماكحألاباحصاونيدجملارئاسيفئبةئامعبرأ)وعبرأةنسمرحملايفمّدقتو

ماكحلاملعلاوضرعتيالامهفلحتساومهنمأتسافهيلااوثاغتساومهرساباوسنجتف

ُهعنميملوهيلعًءاوجأقزِرهيلعُهلمهنمناكنمو،هيفاورظنيالواهورشابيالوموجنلا٢0

ثاثألانممهرسأب(428)هكيلاممزئاسقتعةنسلانًماضيأرهشلااذهيفو.هايا

ُهوكلميايففرصتلاوأمهسوفنرمامهكلموىلاعتهللاهجولًاعيمجمهرّرحوروكذلاو

دقوأ6)مهرايتخابسحيهعيمجيففرصتلامهيلاضرفِوهيأنموُهنمهولتقو

4) DeestinB. 8) Bom. 6) DeestinB . ٢٥



هغنشةككعمهدالوأتاهماوءايظحنمةءاجهرصقنمجحلاكلذلبقناك

تلّثثوّنهيلعترتسوّنهلاهذختأقيدانصيفّنهضعبقرغولبعجلابناك

يلعنسحلايلإاهدلوعمهدلومأاهيلاةديسلاتذخاولينلايفتيقلأةراجحب

نأهيلاىهتناو1)هدقتنيحىلإُهنعنيديعباهرصقيفالزيملوُهنمامهيلعًافوخ

اولقتساوهدالبيفماقملانممهسوفنتفاخواوشحوتسادقىراصنلانمةعامج*

الامتاقرطلاوزكارملاباحصألنولذبيوًاّرسمورلادالبىلإنوللستيمهنأورايغلا

ُلـجسبدوهيلاوىراصنلاةعامجلاهنيعبةنسلانمرفصيفنذافمهوقلطيقح

كلذيففّرصتلاومهيدياهيوحتامومهلاوماومهلهابمورلادلبىلاهجوتلابةيرق

دـحالءافكأريغنممهبًاقرومهيلاًاناسحانينأمطمنينمآمهرايتخابسحىلع

هلامعارئاسىلاكلذببتكومهيلاكلذيفرايتخالالعجلبريسملاىلعمهنم"

مهنيدىلعاوتبثنيذلاىراصنلانماهريغورصموماشلانملقتناولثتمافهتككف

مهتالاسرومهكالمأاوعابنأدعًبافوشكَماًرهاظريثكقلخاوملسأنيذلانم

ةيقذاللاىلإاوهّجوتفمهيلعشتفالوكلذيفاوضرتعيملواهلمحمهيلعلقثيتلا

مورلادالبنماهريغىلاوةكاطناو

رهشاةسخونيتنسماشلاىلعًايوتحممقافحاّرجلانيلغدنبجرفملاةرماف١*

رّيلفةئمعبرأوعبرأةنسمّرحملاىلإاًركعالوًاشيجالاهتّدميفكاحلاهيلادنسيملو

هتكلمملاجرمظعمهيفعجريكشيجيفةلودلابطقبشملاحالفنبيلعهئاقل

نيتهجلانمزكاسعلاتراسوهئاقلبلحاوسلاوقشمدبتناكيذلاشويجلاتبتكو

دصق،دالوأبلصتأالفحارجلانبلغدنبجرفملاتامنألاحلايفقفّتافهوحت

يتلادالبلانماهريغوةلمرلانعاولختوةيربلاىلإبرعلاعماودرطنامهيلاتكاسلا٢·.

نمكريرطبلاسواثوليفبرهوةلمرلحالفنبيلعةلودلابطقلخدواهيلعاوبلغ

اليمجةلودلابطتنميقلوسدقلاىلاداعمثةّدمًارتتسمماقاوسدقملاتيب

هللابيدهملانبدمحأنبسايلانانمحرلادبعمسقلاينالهدهعأكحلاىلوو
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ةئامبروعبرأةنسلوألاعيبررهشيفكلذو،دعبنمةفيلخلاُهلعجونينمؤملاريمأ

زرطىلعوةكسلاىلعهمساشقنوةكلمملالامعارئاسيفربانملاىلعُهليعدو

ةفالخلابكرملمحودجلاوءايلوألاعيمجىلعةعيبلاُهَلتذخاودونبلاولامعتسالا

ةفالخلابكارمبكريدهعلايلوناكوكلذبيرتلابنذاوةلظملاالااهتالآزئاسواهءاسكو

فوصبايثسبالرامحىلعبكريكحلاواهراوجوِهيلع(424)اهءاسكوةصرملا•

هتحتيديدحبكرموهسأرىلعءادوسةمامعوءاقرزةطوفودوسمثضيب

بابشلانمءامألاوّنهنمريرحلاجورخنمعنموّنهلزانمءاسنلاموزلبكحلارماو

اًريذحتّدشاكلذيفّنهيلعرّدحوهوجولانمهجوبروهظلاوقيرطلاىلازئاجعلاو

رفاستنمماهريغوأتومتوأدلتنملةلباقوأةلساغروضحىلإةرورضلاتعداذاو

ةطخباهرهظىلععقويفهيلاعفرتةعقريكلذيفنذؤتسااهلتمنمجورخلاّرطضتو10

ىلإاهضومنمةعلطتسملاةأرملاجرختنأىلإهبقثينمبدنفةطرشلايلوتمىلا

1)ناكوةئامعبراوعستةنسىلاةفصلاهذهىلعتاروصحمنلزيملواهدصقمثيح

دعبهبصتخاوىنميلاهديعطقهيلعمقنمثدوسألامداخلانيعبرقدقكاحلا

عيمجىلعُهَمّدقوُءاَنكَونيذاتسالاذاتساوداوقلادئاقُهبقوصيصختمظعاكلذ

ُهْعَّوسوتايالولاليلجنمهدلقِوهِبُهفغشوِهلاُهليمرثكوهتكلممءاسؤروهتلودلها1•

عطقوًاضيأهيلعّركتةديدمدعبوةّينسلاتاعاطقالاوةيناطلسلاتاراقعلاسيغننم

نيعبُهلعفامبقعاونيمصتعملانميناجرجلادمحأنبدمحمهبتكيديعطقوهناسل

يضاقبًاضيأسناُوهلامّدقتلاو،هيلعماعنالاوءيطعيفةدايزلابهناسلعطقنممداخلا

عبسنيبثايغبونازولارهاظنيبنيسحلاءانمألانيمأبديعسنبكلامةاضقلا

هتاولخوهبوكرتاقوأيفهتمزالمبمهرماويدهملادلونمهلهأنمةعامجوبيبطلا٢٠

امبسحدحاودعبدحاومهلتقمثًانسحًامدقتمهمّدقتومهيلعمعنأومهيلالامو

داّوقلاوءارمالانمهتلودءاسؤرلتقوُهَبَرقوُهصختسينمعمةداعلاهبترج

ُهناىتحمهديدعتبحرشلالوطيةعامجةّيلكلانمةعنطصأنموباتكلالثمو

دعبهيلععضوفءابطالانمنييحتأرجلاّماوعضعبرضحُوهنمملأولمدُهضرع
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يغارجلابيبطلاىلعظاتغافتوكسوةنخدجوفةحتفامِهيفةرملاجضنماكحتسا

يفُهمدخيناكنممهريغُهعملتقوُهلتقوضرملاءادتبانمهجالعىلوتيناكيذلا

ةـعيوىوشلاعلخيناسنانكذىلعزاجيلايللادحأيفًاضياوءابطألانمتقولا

بابىلعهدئعنيظوظحملاةيباكرلانمهبروديناكنمدحأهبلتقوهروطاسذخأف

يفلوتقملايلكلايتقوهنأشيفراسوءاّوشلاناكنًمابيرقىلفسلارصمةطرش•

اليلجًانككحلاذقنامثةليللاكلتةَّيَبُهنماوندينأىلعدحأرساجتيالهضوم

ةّيقهربقىلعىنبو،هيلعمحروهنفدوهنيفكتوهطيحتوهلسغمسروًاريثكًاّيطو

لاوشيفهللادبعنيبدمحمنبدمحالديعسنيبكلامهلتقدعبةاضقلاةاضقدقو

مهلهؤينأهولأسفنييرصملانم(424)موقكحلايفةئامبروسمخةنس

ىلامهباجافمهتلاسكهلاؤسوهئاقليفمهريغمهبهبشتوكلذبمهلنذأفةلادعلل10

دمحمنبدمحأةاضقلايضاقكلذبُهملعفاهيلعًاّينونيتئاموفلالّدعومهتلأسم

ُهلنذافةداهشيفمهبقثويالوةلادعلانوقحتسياللودعلاكئلوأنمًاريثكنأ

مهددعىلعنوديزيمهريغتاقثلّدعومهنمهرارقايارنمرارقاو1)مهحصتب

ميحرلادبعونيسحلاىلارهاظنيبنيسحلاءانمألانيمأهلتقدعبرومألايفرظنلادرو

نارظنياماقأفةنسلانمنابعشنمتلخةليلةرشعثلاثلاتبسلامويديعسيلإينبا١٥

لاوحألاريبدتلبدتناوةنسلانملاوشنمفصنلاسيمخلامويامهلتقونيرهش

ريغيقبوةتقوملاةسخمقافتارفلانبرنجنيلضفلاىلالاومالايفرظنلاو

افنونذأتسيوهترضحىلإنولخدينيواودلاباحصأراصورهشأةعبرأةدمةطساو

محرلادبعدهعلايلوكلذيفبانتسامثديريامببابلكيفمهرسأبوهيلانوجاتحي

يذلاسلجملابابقلغأدقاكحلاناكوماشلاىلاجرخنأىلإاًرظانماقافسايلانيلا٢٠

ةدمًاقلغمثبلوهمولعنمعوبسألكيفمهيلعًارقوهتيشىلعةعيبلاهيفذخؤي

ىلعرمألاهيفيرجينافسلجملارماهيلادروةاعدلايعادبفيضلانيكتحبقلو

هدلوونادمحخ)نيامالغؤلؤلناكونيمألاقداصلاكلذدعبهبقليفدازومسرلافلاس

نمةلودلادعسنيبؤ)لئاضفلايفتومدعببلحىلعايلوتسادقءولؤلنبروصنم

B(1مهفحصبةف)Bom.ؤ)Bلضفلا"٢•



ايدتفانأىلاًاريثكًاقييضتلئاضفلايلإىنباىلعءولؤلنبروصنمقّيضونادمح

ًاضيابلحنمةلودلادعسنيبءايجملا)وأبرهوأكلاملاادصقوبلحنمجورخلاب

نيعستوعستةنسمرحملايفءولؤلتامومورلاكلمليسابىلإأجتلاوءاسنلاّيزيف

يفاوبغرونييبلحلانمريثكةهكوءولؤلنيبروصنمةرهدلولةرامألاتدرفوةئاثلاثو

سرطسجملاهرهصُهضهنتساوبلحدلبنيريدملابالكينبءارمأكلذكوءاجيهلايلا•

دقتخانباوهوأركرادبحاصناورمنبدمحأروصنموأةلودلادقعبقملا

ُهَلْركذوءاجهلايلاقالطاكلملالأسوبلحىلإمورلادلبنمجورخللؤ)يدركلا

كلملانذافلاميالولاجرب4)ةدجتهكلمفلكيالوةرامالاعاجرتساىلعًءدضاعيهنا

نيب5)هومحُهعمذفنافنيقرافايمىلإراسفهرايتخابسحيفرصتلايفءاجيهلايلال

بالكينبءارمأةعامجهيقلوهريزجلاىلإراسوسرافيتئاملانوديُفهلًابحاصناورم١٠

نأروصنمةفاخوهدصقامُهَلّمتينأىلإهودضاعيوُهعماوّدشينأُهلاونمضو

مهلعجيوةريثكلاتاعاطقألا6)مهيطعينأمهلطرشوبالكينبحصتسفءولؤل

ًاضيأدـجتساودلبلارهاظيفيتلا(425)لامعالاوعايضلايف7)ُهلنيمهاسمأ

ةعلقمهيلاملسينأ8)مهللذبوأهيلادريركسعبهتردابممهنمسمتلاوةبراغملاب

عينمركسعيفسلبارطيضاقةرديحنبدحاولادبعنبيلعهيلاعرسافبلح١•

ىلاهتافاومتقفتافنوصحلارئاسيفوسلبارطيفرظنلا9إىلعيلوتسملارذئمويوهو

ةلأسوةعلقلاىلإءولؤلنبروصنمهبعلطافاهنمبرقلابءاجيهلايلإلوزنعمبلح

جورخلايفةرديح1o)نيبأىلعلجعتسافريطلاحانجىلعاهنمًاكاحلاىلابتكينأ

عموماعطلاىلعسولجلاىلعاوّرعدقومهردابفهعمنموءاجيهلايلاءاقلىلإ

مزهنافارسءولؤلنبروصنمنيبومهنيبّرقتساامبسحبالكونبتقرغتهتافاوم٢·

نذأتساوةيطلمةيحانىلإداعوُهعمناكامعيمجذخاوهمايختبهنوءاجيهلاوبأ

C.(1يلإبرهكلذمدقتوCadd(2.رصنيلإةلودلايضترم

.Bom. 6) Bom(3همدنجDeestinC. 4) B(و

.Bom(لذبوB(8هبهاسموهكراشمP) C

no) Bom. . ٢•
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ه)ىلعلَّوَعوِهبىرادتو؛)هيلعكلملاركتفأهترضحىلإةدوعلايفليسابكلملا

ىلاهديعينأيفكلملاىلإلسوتوءولولانيبكلذلـصتافهدالبنمةفرصينأ

بّرضيورثأعيمجهيلاعمتجتونيملسملادالبىلإيضيالئلهترضحنمهّرقتسم

معناوهيلانسحوةّينيطنطسقلاىلإعوجرلايفءاجيهلاينالرذنيحكلملانذأف

تامنأىلااهبًاديقملزيملفهيلع•

سلبارطىلإداعفبلحنعءولؤلنباُهَعفدفةرديحنبدحاولادبعنبىلعاًماف

مهدعوومهلةطرشلاامهولزننبروصنمنمبالكوبًاضيأسمتلاوةمدبنع

نبااولتقوبلحدلبىلعاوطلستقُهنعمهعفادفهريغوؤ)ناسحالاوعاطقالانمهب

ةماقتسايفهتبغرمهلرهظاومهتمواقمنعزجعواًديدشًاقييضتهيلعاوقيضوءالزن

هماعطاورضحيلبلحىلإمهيمدقمومهنارمالوخدىعدتساوةئيبومهنيبلاحلا10

ءارما5)عيمجمهيفهب)لجرةئامعبسأءاهزمهنملخدفتاعاـطقألابمهلعقويو

طامسدـضنيوماعطدعينابمّدقتومهنمةعاجشلاوةسائرلايوذوبالكينب

نممهيلعحيريومهرومأزاجتأمّدقينأهوبلاطهرادمهروضحعموهورضحي

ةعامجتقولايفلتقمهيففيسلالذبرماومهعيمجىلعلاحلابضبقتاعقوتلا

سوبحلاعدواوديدحلابنيلقثمنيقرفتماهيفمهسبحوةعلقلاىلامهءارمألمحومهنم1•

6)تلفجوةئامعبراونيتنثاةنسةدعقلايذنماتيقبنيتليللتبسلامويكلذومهيقب

سوبحلايفمهيلعضوبقملابرعلاتبلوبلحرهاظنمتويبلابةيدابلا7)ةيقب

ًارضلاوةقيضلايفمهنمريثكتامومههوجونمةعامجءولؤلنبالتقونيتس

ءارمألاةلمجيفناكوةئامعبراوثالثةنسلاوشيفمهقطاومهنمًاموقعنطصاو

و)نمريثكلايفءولؤلنيلاروصنمدمعتف8)سدارمنبحلاصةعلقلايفنيسوبحملا٢٠

دصقفهتعاجشو1o)هتءاسالوطلهيلعهقحلهبهوركملاعاقياهركسوهبرشتاقوأ

عقو(425")11)هعلقهسبحمطئاحنماًرجحلخلخنأىلإسدارمنبحلاص

Comشادرم . 8) C(7تلعجوBom. 6) B(6



ةقاعوُهنمجورخلاُهنكميعضوُمهلراصنأىلامايالاّرممىلعرجحدعباًرجحهدعب

ة)جارخاىلعأبعصتواهكفهلجريفيذلاديقلا)ىتقلحىدحاكلذضرعيف

نمهسقىتلاوليللايفبقنلاكلذنمجرخوهطسويفديقلاّدشفىخالاهلجر

نشوجلبجيفةراغميفرتتساحبصأًاّملفهتليلراسوؤ)اهرهاظىلإةعلقلاىلع

ُهتريشععمعمتجاو4)هلهأبقحلوربخىلعُهلعقيملفُهنعثحبلاُوهلبلطلارثكو•

هصالخبمهسوفنتيوقو

فيسءاطعادقءولؤلنباناكوءولؤلنبالًالالغرسأهبورهنممايأةتسدعبو

5)هيلاحلاصهذخاوأةنمهفيسعجرتسافهيلعضبقلامويهدلقتمناكيذلاحلاص

مهعيمجداقنافمهلمشعمجو6)مهنمدشوبالكينبنمهتريشعةيقبهيلاعمتجاو

جخوءولؤلنبانيبوُهنيببورحلاتبشتنأفبلحنمبرقلابلحلابلزنوهيأرىلإ١·

الحرللحلانمبهنوبرعلابعقواو7)نايلغلانمةعامجيفءولؤلنبباحصأضعب

بلحىلاهموييفداعوًاسقنيسمخنايصلاوءاسنلاولاجرلانمرص

نموشابرألاوةقوسلانمةنكّمأنممزلاوهدجعمجوكلذبءولؤلنيبارتغاف

برغملادعبجرخوحلاصلاتقل8)دصاحلتضرأىلاًةعمريسمللدوهيلاوىراصنلا

ؤلؤلانباملاسوباوشيجلاوبأءاوخاُهعمجرخوةئسالانمرفصرشعيناثسيبحلاةليل1•

اوعرساومهعمةعاـمجوهاوخأمزهناف9)مهنيبلاتقلاعقووبرعلايتلاحبصأاملف

ريدقتمهنملتقفيسلامهذخاوسانلاةّيقبًاضيأمزهناوبلحىلالوخدلا

نابلغلاوداّوقلاهوجونمةعاجودافتسمنبملاسوءاولزننبروصنمرساولجريفلا

ترجوًاموينيعبراوىدحاةرسأنأىلإءولؤلنباسبحنمحلاصبورهنيبناكو

باطخلادّدقروصنمِهـيخارمايفحلاصنيبوءولؤلنبشيجلايلانيبةلسارملا٢0

نيرشعوةئاموًانيعرانيدفلانيسمخحلاصلعفدينأىلعرمألارقتساوامهنيب

C(3هللا•ةئامعبراوسمخةنسمرحملالهتسمةعمجلاةليل"C(4ةئملاب

De.نولخسمشلاىريثملاموييف
etin B• 6) Bon. 7) Cadd3)

رغصنمB(8ضاحCadd(9.ىيمخلاموي-٢•



نمعيجقالطاوةفلتخمفانصأنمبايثةعطقةئامسخوةيناةضفيبلحلابلطر

نيتأرماقلطينأهيلعطرشومهمرحوبالكينبنمهتضبقيفنموسوبحلايف

حلاص1)ىنثتساومهيلعُهضقدعبامهجوزتءولؤلنبروصنمناكبالكينبنم

دالبفصنبالكينبيطعيوًاضيأهيطعيناوهـتبابءولؤلنبروصنمةجوزغناب

ةقفاوملاترقتساًاسلفحلاصباتكبالاةجاحمهنمردحاليضقيالوًاعاطقبلحه

رفصنمنيقيعبسلتبسلامويبلحىلاءولؤلنبروصنملخدوحلاصهقلطأمهنيب

هدييفلصحنمبرعلانمدحاولكعابوهتراماىلاداعوةئامعبرأوسمخةنس

حلاصقفاوامببلحيفهلوصحدعبءولؤلنبة)فقيملوُهلقفتاامىراسألانم

حلاصداعفهتنبابهتجيزالوبلحدلبفصنبالكينبءاطعاوهئاطعانمهيلع

اـهيلااهريغوةريملالوخدنمعنمو(426)بلحلهأىلعقّيضوهتبراحم)يف10

ىلعاهبنيعتسي4)ةئشانةلاجربةدضعينأليسابكلملانمءاوللانأسمتلاو

ةبراحمىلعءولؤلنيأمهبرهظتسفنمرألانملجرفلاهيلاذفنافةيدابلالاتق

ةعفدءولؤلنياردغنُمهَيقل%إامدّدعيوأُهلدبعتيكلملاىلاحلاصبتكفبرعلا

ءولؤلنبانعحلاصهركذامةحصبكلملاملعلوِهيلعهئاقباوهبهرفظعمىرخا

يفينابءولؤلنأىلعراشاو.هتنواعملمهذقنأنيذلاةلاجرلاداعتسا6)فلسرأ١ه

امبحلاصسفنتيوقوءولؤلنيألاحفعضيفكلذدازفِهيلعُهقاوامبحلاصل

هتيدوبعنمهلذباملًاققحمهترضحىلإهنباذقناو7)هيفكلملايأرليمجنُمهلرهظ

وهامعيمجبسنُوهلحلاصةمواقمنم9)ًاعرذءولؤلنيأ8)قاضوهتالاومحيحصو

طايتحالايفهعجضتوحلاصنمهظفحتةّلقلُهناوةعلقلايفميقملاهبحاصحتفىلإهيف

io)الوهريغىلإاهتالوّدريناوةعاقلانمهفرصىلعلّوعوهدعاوتوهبرهمتهيلع".

نمةعامجقفاوفِهبهظيغلتقينأرذحوُهنمفاخهيأرنمكلذحتفقفخت

تبرضوءولؤلنأىلعهعمنايصعلاىلعةعلقلايفًةعمنيميقملاهباحصاوهتقث

.Bom(4ىلاC(3فنيC(2نيتفتساوC(1

Deestinىقانخ B. 7) Bom. 8) B(6اجربعوC(8



تبسلاموياهتحيبصيتلاةليللاسمريخألاثلثلاةعلقلاولعىلعلوبطلاوتاقوبلا

كاخنيلئاقحلاصوزكاحلا)داعسباودأوةئامعبراوتسةنسبجرنمنيقبتسل

ةعلقلايفلصحدقًاحلاصنارذئنيحءولؤلنبروصنمَّنظفروصنمايحلاصروصنماي

ناملغلانمةعبتنموهدالواوًءاوخاُهعموهتقونمجرخفهيلعذخادقدلبلاناو

تبهنوكلملاليسابىلإًاجتممويلادلبىلإبلحنمنيبراهةا)مهباودرهظأىلع•

دوهيلاوىراصنضعبرودو3)بلحناكسنمأهتوخارودوءولؤلرادتبهنوةعلقلا

نبيلعنمىعدتسافبلحىلعحتفىلوتساوهلةكاطنأُهعمنموءولؤلنبالخدو

لصووهتباجاعرسأفُهثمدتشيلبلحىلاهلاجربهتردابمةيمافأيلاوفيضلادمحأ

جرخاوهلاحىلعةعلقلايفحتفماقاوةنيدملايفءولؤلنيلاراديففيضلالزنوبلحىلا

ىلامهذفنيلحلاصىلإمهملسوبلحنمهدالواوهتوخامرحوءولؤلنيامرحعيمج١·

اهاياُهجوزينأُهقفاويتلاءولؤلنبروصنمةنباطبضوةلحلاىلإمهذخف)ءولؤلنيا

رّرقت6)ناكيتلاعايضلاولامعألاعيمجحلاصمّلستوهيلامرحلاةيقبذفناواهبلخدو

لوبقو)نسحيةيكاطنا8)ناطبقلكلملا7)رماو.هيلااهعفدينأءولؤلنيأعم

اًيراجمسرلانكمتةمركملاوةظفاحملانمصقنيالناوهلالجوءولؤلنبروصنم

ناطبقلامسروةعساوتايانج1O)هئابسالوهتايارحلوأُهلقلطاوبلحبهترامأمايأيفهب١•

نيملسملادنجنممهريغوهباحصاوهئالغنمهيلادريامعيمُجهلتبثينأةيكاطنا

قلطاوةلاجروةلايخمالغةئامعبسُهَلتبثافهتمدخمسريوهتلمجيفاونوكيوًاَمأتسم

كلملالامنمةرهاشمتايرحلاو(426")قازرالامهل

رصموماشلالامعأنمءيشىلإهدالبعيمجنمةجاتملاورفسلاكلملاعنمو

ىعدتساومهريغنودمهلاهقلطافهباحصألةرجاتملاقالطاسادرمنيبحلاصُهلأسو٢0

ءولؤلنبروصنمينباتاكربلااباوُماــغلاابوءولؤلينباملاساباوشيجلااباكلملا

Deest in C, ubi inveniturpost(3مهليخروهظC(2:راعشبC(1

بلحلهأنمماَّوعلاتبضوCadd(4.ةنسلانمبجرنمنيقبسمخسيمخلاموي

.Bomلسراو 7) C(6ةيكاطناب.Cadd(3

(noهتعامحلاو٢• CنسحبهرمايCنابطق(وChicetinfra(8
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يفُهعطقوةكظلابُهّلغتسياًراقعةطقاوهيلإمهداعاوةيلجتالومهالومهبترو

امهيلعبرقيلاهيلالقتناواهنصحرمجو1)نوبالاحسبةفورعملاةعيضلااهرهاظ

ةعلقلا:2)تبثينأتقولااذهيفكلملارماوبلحرومأنمهتفرعمىلاجاتحي

ةبراغملاركاسعضعببلحيهلوصحدعبةيمافأيلوفيضلادمحأنيبىلعبقحلوةكاطناب

ةيثادحلايأرعمتجاومهيفُهتنأاملاملانمةعلقلايلوتمحتفنمذخاوأ•

ذخاواهبهنلبرعلالحوسادرمنبحلاصةلحىلاجورخلاىلعؤ)ةبراغملاو

ديرتبرعلاللحتراسوةعاطلاوعمسلاتحُتهنأحلاصمهسارف4)مهتالحر

ًاليوطاودرطتفمرحلااهيفيتلاجداوهلاذخانوبلطيةبراغملاتجرخفنيرسنق

اورهظتساوةبراغملاهوجونمةعاجاولتقومهومزهفةبراغملاىلعةيدابلاتامف

ًاحتفكاحلابقلومهلديعولانموةيدابلاب؟)عوتلانمرذئنيحاوفكفمهيلع١٠

دساسادرمنيبحلاصبقلوةلودلاديدسفيضلادمحأنيبيلعبقلوةلودلاكرابم

اديصوروصهيلاامهملساذاةعلقلاوبلحنعًاضوعهيطعينأحتقالذبوةلوذلا

ىلعحتفلوعُوهلةعلقلايفامعيمجنوكيناوهتايحلوُطهلًاعطقاتوريبو

جرخيناوبلحجراخوهنوكيوةعلقلايفميقيناهيلعريشيحلاصهلسرفكلذ

تاهجلارئاسنمبلحسمتلينمعيمجعفدىلعامهتملكقفتتوبلحنمةبراغملا1•

ديزاماولاقوةعلقلاتحتاوعمتجاوبلحلهأتعمسفكلذىلعحتف6)لمجو

نمفيضةلودلاديدسىدتساوةنتفتراصوةيدابلايفانلةغرالوةبراغملاالا

ماشلابردلاولكهيلادروفسادرمنيبحلاصىلع77)اهبىوقيلركاسعلاب"دّدمينأكحلا

نبنانسو8)برعلانمةريشعوحارجلانبجرفملاناناسحمهعمدرووةلاجرلاب

حتفىلإكاحلالسراوبلحرهاظباوزوًاضيأهتريشعيفنييلكلاريمأناملس٢0

اهزعو1o)اهدعسوةلودلاكرابمهبقليفهدازوماعنألاوناسحالابو)هدعيوهينعأ

.Deestin B(ينبتؤC(2:نوثالاحيشبC(1

B(4اه؟)CعقوتلاC(6لّوعوCadd(7.هدي
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ديدسىلااهملسوةعلقلانملوزنلاىلإباجافميلستلابهيلعاوراشاوهباحصأهبرادو

ةضفلاوبهذلاةيالولاملانماهيفامعيمجحتفذخاوفيضلادمحأنبيلعةلودلا

لدعوُهعمةيركسعلاعيمجراسوُهلمحُهنكمأاموحالسلاوعاتملاسيفننمكلذريغو

نأدعبنايصعلاهتعانشباهنعجرخوكاحلانيبرهظلامالآىلإاهبماقوروصىلا

الَّوأُهبحصتساامًاضيأعابولاملانمهعمناكامعيجةّدملالوطىلعُهنمرارجتسا•

ركاسعلايفةقثلاضرقلا(427)ليسىلعءيشدعبًائيشُهْنَعُهنمذخأفالواف

لزعوةديدماهبماقاوتوريبواديصوروُصهنمذخاوسدقملاتيبةيالوىلإلقنو

ةلودلازيزلاهنعحتفجورخدعببلحكاحلادّلقوًاريقفتاموروصىلإديعاواهنع

ّلهتسمدحالامويبلحىلالخدواهيلاةّيسوءارالاريماُهبقلو2)ديحومالغكتاف

ريدةبراغملادصقواهنعفيضلاةلودلاديدسراسوةئامعبرأوعبسةنسناضمررهش١·

مهريغونابهرلانمؤ)ريدلاخيشوأهيفاودجونماورسأواولتقونيتفديبلحلاناعمج

زيزعلساروسادرمنباحلاصنيبوةلودلازيزعنيبلاحلاتماقتساوىراصنلانم

نمىلاوهيلاهثبتاكَمنمطقساوةالاوملاوةيدوبعلاُهَللذببليسابكلملاةلودلا

مورلادالبىلاةرجاتملاُهنمقاطتساوهبقلزكُذهلنيرواجملامورلاةالونمهبتكي

لامجالاعيمجىلعوبلحىلعيلوتساوكلذباكحلاىلعقوستو4ُ)هلنيرواجملا11•

هلبقنماهيلعىلووكحلاةالونماهبناكنمفرصواهيلاةفاضملا

ساروطمقلامهكلمبنورهىّمسيرغلبلاءاسؤردحابثوةئامعبرأوعبسةنسيفو

يف6)ةمدقهفالسالاناكنمماذهنورهورغلابلاةكلممزاحوُهتقوو)ليئومصمالغ

نوكَيُهلُهلنمضيوةالاوملاوةعاطلاُهَللذبيهبتاكوكلملاليسابىلإلسارومهيلعكلعلا

7)ههركيالفإرمألاًاطختيالوهيضريامىلعاهزاحيتلاةكلمملايفًافّرصتمكلمتلا٢٠

كلمللرغلبلاءاسؤربتاكَوِهباعلاضعبدينًماضيألتقوةدحاوةنسكلملايفثبلو"

دالبلاونوصحلانممهيديأيفامملستينأيفهيلانوبغريوُهلنودّيعيليساب

ىلارنثيحكلملاراـسفهرماوأبسحفرصتلاوهلبقامىلإدورولايفهونذأتسيو

C(8ليئومش·B(6همدقةفاسال.7)ههركي٢•



ةأرملاًاضيأ)جرخاواهبءاسؤرلاةعاجهلبقتساوةئامعبراونامثةنسلاوشيفةبرغلابلا

مهنمدحاولكبترومهيلإنسحاومهنوصحملستوهدالواورغابلاكلمنبره

جرخاومورلانمةالواهيلعىلووةعينملانوصحلاىقبتسوهقاقحتساهيضتقيامىلع

لامعالاعيجنولوتملامهوةقيلسباهيفرَّرقوةبرغلابلارومأحلصاوة)اهاوسام

يفكلذوةـيئابطقاهلعجومورلاةكلممىلاةفاضمرغلابلاةكلممتراصولاومألاو•

دالوأرغلبلاتانبجوزوةينيطنطسقلاىلاداعو.3)هكلمنمنيعبرألاوةعبارلاةنسلا

مهنيبيتلاةميدقلانئاغضلاكلذبلزاومهبمهطخورغلبلاينبىلامورلاتانيومورلا

هعضوميفهحرشنسامدعبايفمهلدّدجتو

ريسيرفىلعرصتقاونوكسالوروتفريغنًماراهنوًاليلبوكرلاكحلالصاوو

فاسفسلانمجاجزلابفرعيعيلخخيشهيلامّدقتوليللايفرصمقاوسأدحأدصقي

هتبكر(427)ضعبلكاحلامسريوهتحقنعفشكيفكرقينرأكحلاُهللوقيف

.كاذهيلاتوفيورضاحلاعجلانموُهنمدهشمبِهتأوهليلحزربينأنادوسلانم

نقفرلابهيلعيلاعلادوسالارمأينأهيلعمسقُوهُلاَنَيُهنأمعزييذلاملألانمىرجملا

ةديدملاحلااذهىلعثبلوُهلبرطيووجيغنمكاحلاكحضيُفهلفسعلاكرتو1•

اهيلعيقلتسيواهيفسلجيةلتحمُهلذختافبوكرلانعفعضوُلتعاو4)هرجهمث

هضرمنملثامتاملفراهنلاوليللاروديومهعنطصانيذلاةيباكرلانمةعبرأاهلمحيو

هيلاُهلنمميجوماوعلابطالتخالاوهمسرىلعراحلابوكرىلإداعهتوقتعجارتو

يضقينأىأرنموةلتحالتسادارأنمةحيبتسيوهديريامُهأسيوًءاقيأةجاح

هكيفلمحيوهيفرظتنييذلاعضوملاوءاقليفدواعييذلامويلاةلمسرةتجاح٢٠

هتجاحيضقيعيقوتوأُلجسوأةلصنمُهسمتلاامجئاوحلاباعلانمدحاولكل

ددعنوكينامسرومدقتوُهَلَّدحيذلاعضوملاومويلايفهدينمهيلاُهفديو

ةجاحُهأسيوأهيلعملسينمفوقونوكينأواًدارفأهيلإعفرتيتلاعاقلارطس

C.ُهبيرغىأرام add:برخاproجرخاB(تجرخوةاC(1.
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عنتماوهفاتكأىلعة)لتولاطنأىلإهرعشيلرو1)ةصاخُهنمنيميلاةهجنم

داوسباهسبلييتلاضاـيلافوصلابايثلاريغوهرفاظأميلقتنموهصيصقتنم

دبكتتنأىلإةيوطلاةّدملاةدحاولاةوسكلاسبليراصوداوسبءاقرزلاةماعلاو

لصاوولصتملارابغلانماهولعيوُمادلاقرعلانماهلوادتواهلاـبياميدكتتو

ةيباكرلانُمهعمنعهسفنبدارفنالاومطقملالبجلادصقويفايفلاويراحصلاؤ)ريودت•

عضوملاىلإدوعيوديريثيحىلإهدحوريسلايفيدانلاوريثكةئمدعبىلعمهرخأتو

هللاىلإثّرغتيلبجلايفهسفنبهدارفنايفناكهنالاقُوهلةرظتنملاةيكلملاهيفيذلا

تراصوهئايبنأنمهريغىلاوهيلاىكواوىسومىجاناكهيلايحويوهيجانينأىلاعت

نأُهنعقداصلايبنلالاينادىكحيذلالبابكلمرّصتخيلاحنمةديعبريغهلاح

لاطوباقعلابيلاخمتهّبشفهريفظأتدازوشوحولاُكهلىوأمتراصيراربلا١·

سدقلاةلآهتحابتساوأيبيلشروألابرلالكيههتداباىلعءازجدسالاكهرعش

هدصقيامعيمجيف5)هيغبببسناك4)ةبرغلاىلإيليئارسألابعشلاهديرشتو

ناوءيشدعبًائيشاهلعفيوهسفنيف6)موقتيتلاةداضتملاةبيجعلالاعفلاهذهنم

يف7)يضرملاجازملاءوسنمفنصخيراتلانمهليبسبنحًتامجًاجراخكلذناك

نمنافهتثادحذنمُهنمركفلاداسفوايلوخنلاملابورضنًمابرُضهَلثدحاهغامد1•

يفموقيُهناضرملااذههيرتعينميفنوكيدُقهنأبطلاةعانص8)يففراعتملا

و)ىلعُهنأكشيالمهنمدحاولكنوكيوبئاجعواًرومألّيختيوماهوأهسفن

دقناودارهّدريالوناككلذنعهينثيالوهلاعفأعيمجيفةرَّوصتيايفباوصلا

ىلاعتهسفنبهلالاوههنأمهوتينممهنموينُهنأهسفنّنظينممهنمنوكي

فشكيامهلالتخاواًرهاظمالكلاطالتخانمءالؤهنمموقينوكيوًاريثك٢٠

طيختنكاكروةلهولوأيفهيفةهبشلالوزتوهثداحيوهدهاشينمدنعهلاح

ُهَلضرتةئيدرلارطاوخلاوتالّيختلاهذهنوكتواًروتسممالكلايفمهدحا

Deestinرود B. 2) Bom . 3) C(1

DeestinهتينبB(6موقيB(7ضرملا B 3) B(4
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هبمهنظنسحوءالقعلاةروصمهدنعُهتروصنوكيفماوعلانعةروتسمرومأيف

ىوطنااممهلنابمهرابتخااولاطأاذافسانلالضفاىلامهرظثكهيلامهرظو

1)مهضقيفمهنع

ُهلهتحصلوطتنملنيبتيناكهضقنناف(4285)مكحلالاحةروصهذهو

ضرملااذهةقيقحىلعلدتسيدقوُهلهحضوتتناكهلاعفانافُهنمديعبوهنماماو•

هغامديفسبايجازمءوسنمجنشتهتثادحيفُهلضرعدقناُكهنأهيلع2)ذوحتسملا

جلاعيناكامعمُهثمهتاوادميفجاتحاوتايلوخنلاملايفثدحييذلاىضرملاجازموهو

بوكرلاةلصاومبهفغشوًاضيأهرهسةتكناوهبهبيطرتوجسفنبلانهديفهسولجىلاهب

نبميهربإنبقحسإبوقعيابأناوهكذمّدقملاءوسلااذههيضتقيًامنُمادلانايهلاو

يئاغالاعامسوذيبنلابرشيفحماستنأىلإةلاساةمدخاملهللاهمحرساطسنا١٠

ماقتساوهغامدجازمبطرتوهقالخاتحصنافاهنمةفاكلاهعنمواهلهرجهدعب

ءانغلاعامسنموذيبنلابرشنمعانتمالاىلإداعوبوقعيوبأتامًالوهمسجرمأ

نمهكذنسامىلاوًءاكذامىلإهرمألآوهبررضلاديزتوهيفناكامىلاعجر

دعباميفهلاح

دلونمءارمألاّيز"يتمءاكعلهأنمناسنارصمىلإماشلانمؤ)دروو١٠٠

كحابًائيشنأكومالقالاودادملاعيبيًاكحلارصقراوجيفسلجويولعلايدهملا

ىلحرصقلانمتجرخأةراجنمهرخآةثاُهَلْركذفهرمأنعُهلأسوكحلاِهبفقوف

ءاطعاوُهلبهوُوهَتثداحيونيياحالايفهبفوقولاكاحلادمعتوهتدلووهللابزيزعلانم

ًاظومهيفسلجيذلاعضوملاًامزاللزيملوهيشلانويرصملاهبقفهلاحيموقيام

رهاظلاهرضحوةّدملقتعاوهيلعضبقدقاوكحلامايأةيقبكاتهتشيعمىلع٢٠

تامولاقتعالاىلاهداعاوهيلعزّكفىخانيبهبطاخيذخاوهلاحهيلإاكشفهدهاشيل

"ةيسيمايادعب"

اذءارزولاريزوُهبقوحالفنبرفعجنبيلعةلودلابطقكحلارزوتساو

C(1مهصقننمة)Bدحوتسملاؤ)(...دروو-مكاحلادقف)



رادوةيردنكسألاةنيدمىلإ1)ريسينأُهلمسروةلودلابطقرفظملاريمألانيتسائرلا

ميهرباريمالادبعنياكحلاماقاوُهلتقداعاملفاهفرشورصمبةثدحملاةبيرقلالامعألا

ةرضحيرضحيناكورومألانمريثكيفرظنللنينمؤملاريمأدهعيلوببشلامشاهنب

رظانلاونيواودلاعيمجيلوتمرذئمويوهورهاطنبدوعسمكلملاسمشريمألازكاحلا

لزيملوهيلاجاتحيالفمهيأرذخؤيونيواودلاباحصألثمأنمهعمرضحيواهيفه

كخادقنأىلإاذهىلعًايراجلاحلا

ليعمسإنبدمحمىّمسييمجتعادةئامعبرأونامثةنسيفرصمىلادروو

نأىلإسانلااعدفهيلعمعناوهيلانسحاوكاحلاة)ةمدخدصقويزردلاببقليو

،هذمبفشكوهتوعدنلعاوقئالخلاعدبموملاوعلاعناصهللاوهكاحلانأاودقتعي

ذنمنييولعلاءافلخلاهئابآنممّدقتؤ)ناكدقهنأيرمعلوهلوقهيلعمكحلاركُيملف١٠

اوُلَحةفآمهنأوهوداقتعالااذهنمديبريغبهذمىلإىوعد4)مهروهظلوأ

مهيفُلاحيفوهال)رونمهلأيلعلا(428)نموةيرشبحابشايفضرألاىلع

ايندلاناوةيرشبلاصاخشألانمصخشروصيفنامزورصعلكيف6)رهظيو

مهبهذمنوبتكياولازيملومهلهأتيال7)ملاعلانيبمهناومهيلعالكاكرامو

مهنمرمألابحاصنأنيملسملاةماعنممهريغلنورهظيومهفلاخينمنعاذه١ه

اهناوةّوبنلانماًردقُلجاةمامالاناوهقلخىلعهتجموهضرأيفهتفيلخوهللاماماوه

نالفىلاونالفىلوأىسومىلاوميهرباىلاوحونىلاتلقتناومَدآيفتناك

ىلإاًديدمهدلونمدحاوو)دعبدحاوىلاونيسحلادوداوىلإُهنمو8)نالفىلاو

رمألابنيقلقلانمدحاودعبدحاوىلإمث1o)برغملابرهاظلايولعلايدهملاهللادبع

11)نممهنمموقيسُهناواًدمرسمهدنعرمألايرجيكلذىلعوهدلونمهدعبنم30

روبقلايفنمهللاثعبينأىلاهكلميفدلخيوهيأرىلعرمالاعمجيواهرسابةنوكسملاكلمي

B(1راس:Bom(2.ؤ)Badd.نمCadd(4.برغملاب

؟)CيالارونةاكتمC(6نورهظيوC(7ملاع

.Bom(9بلاطيلأنبيلعىلاودمحمىلاوىسيعىلاوC(8
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ُهْنمُهنورتسيهؤابآاوناكامراهشاوهبهذمراهظاىلعلّوعكحلانامزناكًالف

ةفاكلاسوفنيفةبيهلانُمهلماقاوهدصقيامىلإسانلاجردينأىأروُهنوفخيو

الضفٌلقوهبنذرغصنمىلعىقبيالُهناوءامدلاكفسىلإعرستوهتوطسةّدشل

رومأيفهئاقلنودمعتيةعامجناكدقلوهريغلنكيملام1)لجوهمرجمظعنع

ىلعاومخلوُهثمًاجوضرألاىلعاوطقسمهيلعفرشااذافكلذىلإمهّرطضت

مهنعلومهتوادعهفالسأىريةلأسمىقبيالوهتعياذخاىلعنيملسملابذتجافهباطخ

ةهربهيفدّدشتوكلذبينعومهريغونايفسيبأنبةيواعموناثعورمعوركبينك

نمدحاولكنلعينأاهيفمسرتئرقتالجسؤ)نيحدعبرهظاونامزلانم

قلغاوفلسلاءالؤهنمهتالاومىرينمةبحمبرهشيوداقتعالانمءاشامنيملسملا

ُهلنيعّيشتملانمةرشحينمىلعةعيبلاذخؤيومهمولعهيفًارقتيذلاسلجملاباب١٠

مهزئاضيفاماورظفةصلاخةوطنُعهنأاونظوهيفمهلصخرامبةعامجرتغاو

سلجملاحتفةئينهدعبداعوهتضفبىرينملةبحملاوهيلامهاعدًامجفارطألانم

ديعبريغنامزدعبًاضيأداعمث4)هلتقوهبرهاجتنمعبتتوهيفهصيخرتمّدقتامرك-

ىراصنلاىلعفطعومهراثيابسحىلعمهلحتومهبهاذميففّرصتلادوعمهلحت

نمهسفنتفعضنممهثمةعباتفمالسألانيدىلالوخدلايفمهدهطضافدوهيلا"

مورلادالبىلإةباقنلايفنيحدعبمهلصخروهطخسةتكوهديعوةّدشىلعربصلا

هكلامنماًريثكنالهيفمهعكستوكلذيفمهنطابفرعاملمهتنايدىلإةدوعلاو

مورلادالبىلإبرهلايفببستنمممهوداهطضألايفاوملساومورلاءانبأنماوناك

نمهونتقاوُهنوكلميالفاهيففرصتلاومهسفنرومأمهكلموهكلاممزئاسقتعو

ىراصنلا(429)عيمجنممهلكلذقلطاومهتداراىلعمهءارومهنأكومهلاومأ٢٠

Cadd(1.لحفتساوC(2نممءافتكالاوؤ)Badd.هفالخ

::Ilineis, Chabetوprohis(داعُم–مدقت...)(4

:اهيفةقركلذءانثايفويلاعفرو

ةقامحلاورفكبسيلوانيضردقملظلاوروجلاب

ةقاطبلابتكانلنيببيفمطْتَيِتوأتنكنإ



نمهوبحصتسااملومهلضرعتلالازاومهنيدبنوكسمتممهنيذلاواوملسأنيذلا

مّدقتالفًءانحرشاسحمهتالحرومهلاوما

اهليميالدايقنالاةلهساهنمرثكألادجوفهتضبقتحتيتلاةمألاترقتساًاكو

تاّدلاضفروعرولاودهزلابقرشقدمتعاامغولبهسفنيفبرقهيفاهلبقوهيلا

نودمسجلاكستلةجاحلاهيلاوعدتامىلعهرشموهمعطمىلعرصتقاوةينادسجلا•

ةيديدحبكرمبريمحلاهبوكروفوصلا)هتوسكيفوهيفةالاغملاوُهنمةدايزلا

ةرئاجلاموسرلاوسوكملاطاقساولدعلابهيلاسانلابذتجاوةماعلابطلتخاوةسيسخ

ةالاوميفاوسفانتوهتعباتمىلااوفرحتوُهلنوريثكعدختوةيزجلااياطعلاوتابهلاو

لامجالانمامهريغوفخسلاولتقلانمكلذضرعيفةا)اهيتأيةحيبقلكاوبسنو

و)ناباوجتحاوليوأتلاسنجنمًابرضاهيفاولازأواهوجولجأىلإةيمذلا١٠

الواهيلعفوقولارشبلللعجيملةضماغضارغاوةّيفخ4)رارساُهلعفامعيمج

اهبابسأةفرعمىلالوصولا

مهواوهيلاعاعرلانمريثكباجتساهبهذمىلإسانلااعدويزردلارهظًالو

هيلاسانلااعددقاموهداقتعاكهيفنودقتعيةنوكسلالهأنمًاريثكنأكاحلا

مهوعديوعاقلابسانلانسحينأهرمأوهلقعىلعهيفُءاوهبلغوهلوقىلإىغصاو1•

اوفقيلهيلامهريصميعدتسيكارتألانابلغلايلوتمىلاةعقربتكفبهذمىلإاهب

يلوىلاوةاعدلايكادنيكنجىلإًاضيأبتكو)هللانمأهيلادراولايحولاىلع

مهوعديمهريغىلاو6)نينمؤملاديعنيدلايفقفوملاوةاعدلايكادوأنيملسملادهع

نعناكناومهلةكذايفهيأرُهنماوربختساومهتاكاببمكحلااوعلاطفديلاقمىلا

كلذدعبمكحلاطتساوُهنممهررقوُهلمهمظعأنمهآراملهراكنالارظافهرإ٢:

رقةعستالاهلامعأعيمجيفوهترضحينمرئاسلديوقتلاوريمأتلابةيمستلاوباقلالا*

ةيلقصبحاصةلودلاةقثوةيقيرفابحاصةلودلافرشو7)نيملسملادهعيلومهو

Cadd(1.ىلع:B(2اهنابزو)Cadd.يف.-

Bon(اندنعهركسمانلوقعيفحيبقوهًاعم.C add(4

6) Deestin C. p) Bom . _ ٢٥



دحاةاضقلايضتونييافكلاوذءارمألاريمأ)ةلودلافرشوأةلودلاجاتهدلوو

2)هللادبعنينمؤملاديمحنيدلايفقفوملاونيكنجةاعدلايكادوهللادبعنيدمحمنيبأ

نأسانلاعاذاونيواودلانمديوقتلاوةرامألاتابجاوؤ)رئاسطحوحلاصنيأ

رئاسضعتمافًامكوًاعوطهيأرىلإةعامجلاهببذتجيلكلذبهيلعراشأيزردلا

نالغضعبلمعو4)مهنمدارياموهتعانشنموأاذهنمةبراغملانمريثكوةقراشملا•

هرادتبهنوُهلتقومكاحلابكاوميفوهوهيلابثوفيزردلالتقىلعكارتألا

ةيزردلانمةعامجاهيفلتقومايأةثالثةنتفلاتثلواهباوبأتقلغاوةرهاقلاتنتتفاو

مكحلاداعاو)ُهلقلخبنذىلعألتقويزردلالتاقيكرتلاىلعكلذدعبضبقو

قرغوةريثكةدايزةئامعبراونامثةنسيفلينلادازوديوقتلاوريماتلاوباقلألا

ُهللمعيملولاهقرغيداكوةرهاقلاءاملالخدو(429)اههابريثكعايضلانم١٠

نيفصلابفورعملاقوسلاىلارصمبءاملالخدولامةلمجهيلع6)مرغهعفديبادرم

ًاريثكًابارخرثاو8)امهيفرودةّدعتطقاستورصموةرهاقلابأةريثكرود77)تعقوو

ُهنااذهاوبسنوةديدشةدشكلذنمسانلالانرو)بوصنملاوراجشالاتكلهو

مهنيبعئاذلارفكلانممهيلعدراوهللانمطخس

لخديالوطقفةياكرلاالادحاهعمبكريالايزردلالتقدعبمكاحلارماو1•

باتكلاًاضيألخديناومهامساًالجررشعدحاىوسهتلودءاسؤرنمهرصقىلا

سانلانممهريغمهبطلتخينأريغنمرصقلاماًدخونونذؤملاوءابطالاونوؤرقلاو

لتويداهلاببقلودمحأنيبةزمحىّمسييمجترخا.عاديزردلادعبرهظو

مزلويزردلاةلاقمىلإسانلااعدوريتدجسمبفورعملاعضوملايفةرهاقلارهاظب

اوعدو10)هلوحاموأتاماشلاواهلامعاورصميفمهبترةاعدلانمةعامجعنطصاوهلتقم٢"

عيمجطاقساىلاوتانبلاوتاوخألاوتاهمألاحاكيفاوحسفوةحبالاوةصخرلاىلا

يداهلاباحصأراصوريثكقلخمهلباجتساوجحلاوةالصلاوموصلانمتافيلكتلا

1) Bom . 2) Bom . 3) Bom . 4) Deestin B.

.Deestin C(8تهبنوB(7مزDeestin B. 6) C(1

C(9بوصنلاوC(10اهلابجو٢•



امهنمقيرفلكرفكيوًاضعبمهضعبنعلةاعدلايعادنيكنجباحصأاوقلاذا

وهوهيلعمالسلل1)ةفارقلايفمويلكيفمكاحلانوقلييداملاباحصأناكورخألاب

ُهنمرهظوةوعدلهانمهتيبيفلصحامددعنعهلأسيوةيداملاينتيأكلذعم

رشعةتسهتديرجتراصوملألانيبرهتشاويزردلابهذمرهظوأةرثكلابةروشملا

يداهلاباحصأنمرافنأةعبسمايالاضعبيفيفاووز)ءالازكاحلانأنودقتًيافلا•

نيحوينالفسلارصمعماجيفوهوهللادبعنيدمحمنيبدمحأةاضقلايضاقىلإةعقرب

اهنومضمنمهللابذاعتساواهنمركفمهرفكنمءيشىلعلمتشتاهاقلاهحفصت

ركناف4)مهولتقوةاعدلاةعبسلاىلعاوبثووًاظيغاوطاتشاورضحنمكلذبملعاو

مهنملتقونييرصملانمةعامجدعبايفعبّتتوىرجامةاضقلايضاقىلعمكحلا

ًاّيلعواًدمحموءايبنالاعيمجوحونومدآاونعلنأىلإةيزردلارمأديازتوًالجرنيعبس١٠

ًاباتكولعونآرقلافحاصمىلعاولاو5)رذقلابةبقلااوخطلودجاسملايفاوطوفتو

اوزّزعتومهدقتعميفمهفلاخنماوماضتساوروتسدلا"وكسونآرقلاىنعميف

ضرعتيالوهيلعىدعيالناطلسلاباحصأمهدحأىلعىدعتسأىتمراصومهيلع

6)هتبطخوهتاولصنمهمسرهبىرجامعطقدقمهرمأأدبذنممكاحلاناكَوُهَل

ىلإجحلاكلذعملطعونيديعلايفوناضمررهشيفعمجلامايأيفعماوجلايف1*

عطقناوجاجحلامهذخانمفوخلاومهيدياةَّوقوبرعلا7)بّلغتلنينسةّدعةكم

رهظامبنيملسملارعشتساوةبعكلاىلااهزيهجتبةداعلااهبترجىتلاةوسكلالمح

هراهظاوبهذملااذهةوقتهدمعتومالسالانيدنعهفارغألُهّنأاهلكهذهنم

هديعونّمضتتمكاحلاىلاةبوسنمدئاصقورعشتايبأنييرصملايديأيفرهظو

رثكومهنئامدكفسومهميرحيبسومهلاومأبهنومهرودقرحي(480)مهل٢·

ًاباتكًاضيأاوخسانتومهنظءوسليزيو8)مهنيمطتبُلجسمهيلعئرقمهبفاجرألا

ةئامعبراورشعةتسناضمررهشنمريخألارشعلاهـخيراتمكحلانُمهنأاوركذ

.Deestin B(يداملاىثنيوDeestin C. a) C(1

C.مهرخآنعC(5ةرذعلاب add(4

Cadd(6.ةعمجلC(7بلغتبجتحاو(8Cمهنئمطي٢٥



بويعبلغاشتلامهكرتوهلهأةا)ىلاقحلاملستنعمهفلختىلعمهدينفت1)نمضتي

ز)هناوأيفناميالاىلاةردابملابمهيلعريشيوُهلعفيالفهيلعمهضارتعاومهسوفن

مهيرابىلإبرقلابمهيلعدوعياممهيلامهبدصقايفهايإمهتفلاخمىلعمهتويو

ةبوقعلكنأبمهدعاوتيوعدبلانمهباورهاظتواياطخلانمهوتأامبُهلمهترهاجمو

مهرهدماماىلااوملسيوهيلعاودمعيوريخلانولمعيورشلااورزيملنأمهباهلحيس

هتيابمىلعمهايأهفيوختومهلهراذنإنممّدقتامبمهركذيومهرمأهيلااوجلويو

نمرذـحيومهيلعءاقبالاومهيلاناسحالابهتاضرمىذتحاوهرماوألبقنمدعيو

مهدالواومهءاسنيبسومهراثآةيفعتومهرايد4)ءالغةركنملالاعفألاىلعربص

هباتكعقونمىلعمسقو%زنورصأنوبلطيرذئنيحمهناومهلاومأبهنو

نوملسملاضوافتوهنومضمنمملعىلعمهلعجيوهناريجوهلهأىلعهأرقينأهديب١٠

مهروفالوهامنامهيلعهقحناويزردلاهيلااعدامىلامهتقايسهدصقنأمهنيب

يناغاباومنرتوهيلااهبنوريشياهيفهنورفكَياًراعشأاولعوكلذيفمالكلااورثكأوُهنم

ًابضغدادزاف6)هبلصتتاهعيمجوهيلااهبنوريشيةحيبقًاظافلاوُهلةميتشنّمضتت

نمنادوسلاديبعلاىلعقرفينابةئامعبرأورشعةتسةدعقلايذيفمّدقتومهيلع

اهلهأميرحيبسواهقحاودّمعتيناورصمىلالوزنلابمهيلازعواوحالسةيركسعلا

فورعملاعضوملايفرصمفرطيفرانلاحرطيفاوأدبفمهلاومأبهنومهدالواو

يتلا7)عساوقلايفامىلعًاتانأىلإهيفاوّدتماوبهنلايفمهيدياكتونيابتلاب

ناوسنلانًماقلخاورساونكاسملاوتيناوحلانمريثكىلعو8)ربلااهيفعابي

عضاوماوبهنومهمحيملِفهِبًاَمّرحتعماجلاىلإمهنمةعامجبراهتوّنهوسرتقاو

\

\

ىلعنويرصملارساجتيملودلبلانمًاريبكًارطشرانلاتقرحاورصمنمةريثك٢·

ةثداحلامظعأكحلاىلاىهتناوَدشومظعأوهاممهيلعيرجينأنمًارخاهيفط

هيفالتبعصيامىلاهجورخوهقافتنمؤيملُهنافرسالاوبهنلاوقيرحلانمرصمب

.Bomنعؤ)Cadd,هتاوفلبقوC(4ءالج 2) B(1

C(5نورصنيCadd(6.اهتقويف

C(7رسايقلاC(8زملا
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دنجلانمةعاجيفرصمىلإلوزنلابيبلقصلامداخلا)يداعىلإمّدقتفهكاردتساو

لهأنموديعلانًماضعبلتقةحيبقةلاحوًاعيظفًاًرمأدهاشولتقةنتفلانكيل

حرشودهاشاممقحوهو,كاحلاىلإداعومهعمجقّرفومهيفةبيهلاعقوتلةرشلا

لخدمورلاكلمليسابنأولهمالكةدجيفهللاقوةثداحلامظعوةلزانلاحُقهل

ثاغتسافهتقومكاحلاهيلعمقنفاذهلثماهبلعفينأزاجتساامل(480)رصمىلا•

نأدعبكلذبنذافمهكلهتالئلرانلاءافطابمّدقتلاومهنعوفعلايفهيلانويرصملا

اميفببسلانأسانلاضعبلاقوهردقمظعيامتالحرلاوتاراقعلانمفلت

اهلكوأهيلاةبوسنملادئاصقلاوراعشألاكلترثكأنأاهبهنورصمقيرحنمهبرمأ

نأهدصٌقءثاوُهنعبتكملاباتكلاكلذكوهناسلىلعاهولـمجواهاياهولحتمه

ه)مهراعشأيفُهمهكًذاضيأِهيلعُهثبومهسفنأىلعهباولءافتاممهفقفخي١٠

ةعراسملاؤ)مهفلكيلأمهيلعهقحلوهلبمهضعبلاقو.هايإمهبيقلتوُهلمهريشتو

مهيلع"ىرقوًاعيمجنيتلاحلاناكهلعلويداهلاويزردلاةوعديفلوخدلا4)ىلا

ىرجالوهرمابنكيملُهناومهلاناممغلابلجسبهنلاوقيرحلانمىرجامدعب

هرايتخاب

ىلعهديهضقوهحشُلهلنيتقاماوناكفدنجلااماوقشمدلهأُهبحفيلاغألاعامسو

يفنيملسملانمموقيفهتوعدةيزردلاضعبعاذاومهبوسرمهتيقرتومهيفقافنألا

مهرفكباورهاجتومهنيدبلقاواديصوقشمدنيبميتلايداوبفرعيعضوم

داباوًاقلخكلهاوقرحاويبسومهنملتقفليلشلانابفرعيداكآلاريمامهازغف

مهبلعفاممكحلاراكنامهرمأيفىرجامدعبدهعلايلورعشتساومهرضح٢"

ىلايناقرخلانأبفرعُيهلًاحاصذفنافةوطسفاخومهببسبهيلعدقحينأرذحتو

جاتحاامىتمو،هتهجنمنوكينأُهعمُهلرّرقيلحاّرجلانيجرفملاناناسح

C(1زاغ:Cadd(2.مهيناغاوC(3نعمهفلختل

linee(ناكو–لاحلايفكلملا...)(%نعمهرخأتوهيلإC(4

gry desuntin C. ٢٥



ىلإليبسلاكلذبدهجلادجوفُهفلحتساوُهنعدعتيملورومألانمرمأيفهيلا

اودصتوىشمدبينقزنلااولتقونايصعلابهيلعاوثشفُهنميفشتلابهرمألادان

ةيزييذلارصقلاباوطاحأفنيطوغلاونييقشمدلابثاغتسافدهعلايلودادحبش

يهوةدعنويقشمدلاعفدناودجلانيبومهنيببرحلابشتافقشمدرهاظ

ةرثكودهعلايلونايصعبمكحلاىلإرابخألالصاوتدنعناكفرصقلاددجلا*

ماشلاىلإجورخلاسروطسننبىسيعنبدعاصبدتنادقكلذبهيلعليواقألا

.ملاستدازوداهطضالالوأيفمالسالابىدتبانموهوهيفهيلارظنلاةد»

يكلملافرشريهظلاريمالاةبقوكارتالادنعًاريمأُهلعجنأىلإمكحلادنع

طيإلاةيلاملاتالآلاوةيناطلسلاددعلانمهنئازخنمُءاطعاوةّوخويلاعملا

.زيربتيفيكلاملاهعيشوسمشنيعىلإزربوماشلاىلاجورخلابهيلامدقتلاميقلا"

يكلاملافقومالوةبيرلاىلإهعمركسعلاراسوهتقوليحرلابردابكلذبهلهرمأ

عيبرلابهلمسرينأيبتكو(484")هسفننُمهنعةهبشلاتلازهرسالهلاثمأ

لاطملايفهتقورصمىلإسروطسنناىسيعّدروًايناثاًديلقتدلقوقشمدىلا·

يبأنبدمحمفرعياـهلهأنملجراهنعدهعلايلوريسمدعبقشمدبدقف"

ًاقافتاناروحلهأعاعرنمواهثادحأنمريثكعمجهلاعجاردأزجلابلاط

ًاناوةريبكةعطقاهنمتقرحافةنيدملايفرانلادلجلاحرطودنجلااوبراحودهعلايلول

راسوً ادلايفاوعمتجاوهئاقللراسدهعلايلوةدوعرازجلابلاطيلانادمغفرع

ىشمدلخدوريثكقلخهيلاعمتجاوهبفتلادقوقشمدىلابلاطيلاندع

دهعلايلوهيلإلسروةنيدملانممهجرخاودجلاىلعرهظتساوبرحلاعجارتةغ"

لتقواهيلعثادحالاووهطّلستوقشمديضاقلتقوُهَعطيملفةنتفلانيكستيف

مايقبراعسالاتلغوُهنماوفاخوةمالسلالهأ"أقوتومهبهنوسانلانمةعامجًاضيأ

يبإنبدمعناكَولتقلاوبهنلاوقرحلاوعوجلاقشمدبسانلاىلععمتجافةنتفلا

نويقشمدلااودجوفةنيدملاباوبأنميفرشباببفورعملابابلادسدقبلاط

ةيلاجلابابىلع"وبلصوهولتقوبلطيلانبدمحمىلعاوضبقوبابلااوحتفوةصرف٢*



حلصوقشمدرمأكلذدعبماقتساوهيأرىلعنيقباطملاثادحألانمةعامجاولتقو

مايقبنيمتهملاونييقشمدلانمةعامجةرداصميفرذئنيحهديكرتودهعلايلولاح

ةيهاركلاىلعدنجلاودلبلالهأيأرعمتجاواوضغومهزئاسهيلعاوركتفةنتفلا

لاحلايفمكاحلادقُوهل

مورلاىلاينارهشلا1)ديلخنبدمحمملسةئامعبراوةرشعىدحاةنسلاوشيفو

تناكورحبلالحاسىلعةيقرعةنيدمونارهنلبجيف2)يلاوخلابفورعملانصحلا

مكحلاىلإنيملسملانمةعاجعفروهيلعمعناوؤ)كلملاليسابأِهيلانسحافًابارخ

مهعمرضغونوسّدقيونولصيومهتويبيفنوعمتجيىراصنلانأتاعفدةّدع

ضرعاوكلذركنيملف5)نابرقلاذخايفمهنوكراشيواوملسأنيذلا4)نمةعامج

نيعاسلامالكعامسنع

انيسروطنابهرةلاحءوسهيلااكشوانيسروطريدسيئر6)نوملسابناُةيقلو

اذهمسربةضوبقملافاقوألاقالطايفهيلالسوتوةقافلاورضلانمهيلعمهامو

كلذىلإُهَباجفاوشاعامُهلمهاعد7)منتغيوهليبسبمهامىلعاهباونيعتسيلريدلا

ناكوةّينيطنسقىلعكريرطبثطساريصةئامعبرأورشعةتسيفوهيلا8)اهعيمجداعاو

كريرطبسليفواثتاًماضيأةنسلاهذهيفوتامورهشأةتسونينسسمخمقافًاّيصخ

دبعلامورلاءانبأنمراجتلبقمكاحلاىلإلسوتوناضمررهشيفسدقملاتيب

تيبىلعًاكريرطبريصبُهلنذؤينأيفةراجتلامسربهرصقيفمدخينممروفقنىّمسي

ىلصوسدقملاتيبىلإراسوتنبونياُهلناكو(484")هسمتلمىلاةباجافسدقملا

ةئامعبراوةرشعىدحاةنسزومتنمرشاعلادحألامويكانههيلع

سئانكلابازخيداهبهركذاوًاضيأمكاحلاانيسروطريدسيئرنوملسابنايقلو

يفةلاسملابضرعوتلتخاوتبرخدقواهيلعضبقاهمسربتناكيتلافاقوألاناو

,DeestinB(يناوملابؤB(2دماحC(1

Cadd(4.ىراصنلاCadd(5.سدقملاC(6نوملص

-Desuntin Clinee6 que sequun.مهفاقوأعيجC(8مهثبيوB(7

turusqueةئامعبرأو ad

y •

W7و



Yvrـ A-

ءاكسىلانابهرلاةدوعوهبةعأسملابهيأرىريناوريصقلاريدةرامحديدجتبنذألا

ماوهتبلطب)هفعسففاقوألانمهمسريامقالطالوةالصللهيفىراصنلاعّمجاو

كلذبُهلبتكوةد)جارخنمةصوصخملافاقوالاىلعلاملاتيبلبجيامبةعاسملاب

:هتخسنهذهالجس

مامالايلعيلاروصنملاهيلووهللادبعنمباتكاذهميحرلانمحرلاهللامسب*

هيلعهماـفنأنمهآرامببهارلاميهربانبناملسلنينمؤملاريمأهللارمأبمكاحلا"

نمارطبريصقلابفورعملاريدلاةراـمجةداعايُفهلنذألانمهيلابغرامبهفاعساو

هيفماقملاو"هانكسنابهرلانيكمتوهمدهلبقهيلعناكامىلارصمطاطسفلبج

حسفلاومهتنايدةتسةماقاومهتاولصومهتدابعنمفلسامىلعيرجلابمهتداعىلع

طّلستلاوىذالاعنمومهنعتاضارتعالاةلازاو)مهتلملهأنُمهقرطينمعّمجأيف١·

هيلعةسبحمتناكيتلاكالمالاوفاقوالاّدرومهلفيحلاو4)طسبتلافكومهيلع

ةصرعومامحوةيراسيقورادوةصحوضراوةنيموةعرزموةعيضنمهيلاةبوسنمو

دالبعيجنماهلامعاورصمبنانجوةرمثمةرجشوناتسبوليختوةروخاوتوناحو

هـعفنزرحيوءادجىلوتيلبهارلااذهىلإكلذميلستواهفارطاواهراطقأةكلمملا

يفهديطسبيوهيلانيدصاقلاوهيفنيميقملاوريدلااذهحلاصميفةفرصيوهانجو١٩*

هنردنمهرهطيوُهنمنيملسملالاملاتيبقوقحةنايصوهعيمجيفهيسينموهريبدت

نيواودرئاسيفمسرومرغورشعوجازخنمكلذىلعبجيامب3)ةحماسملاوةنعرزولاو

تقولااذهيفُهلعيبتلاوهبسبرارضالاوهنعلّوأتلاةلازاوةسبحملاوةلواحملاةرضحلا

ىلعءازجوةمذلابءافوُلجسلااذهخيراتلابقتساىلعتاقوألانمهدعبيفكيامو

وأ"أرقنفنينسلاوباقحألاّرَجُهليحيالونيحكريغيالةلملامهتنماضمومهتحصانم٢"

لامعألايفنيفّرصتملاوءانمضلاونيواودلايلوتموةالولاوءايلوألانمهيلعىرق

يفبتكهبسحيوهيلعلمعيلوهمسرونينمؤملاريمأنمكلذملعيلفلاوحألاو

دييفروشنملااذهأرقيلو(482)ةئامعبراوةرشعىدحاةنسرخألاعيبررهش

C(1هعفشف:Cadd(2.بجاووؤ)CمهتلغC(4طلستلا



.د)ءالعايفمكاحلاعقووهللاءاشنأهلثمثيحيتبثوهنومضمبُهلةجحهذختم

نيملاعلابرهللدمحلاهطخبهيلع

ءانبأنماًراغًاسقمكاحلارّيصسدقملاتيبكريرطبسليفوتةافودعبناكف

ًاكريرطبهيلاهلسوتبةراجتلامسربهرصقبمدخيناكنممروفيقثةمسأديعلامورلا

رشعدحألاموياهبهـيلعيصواهيلاراسوتنبونباُهلناكفسدقملاتيبىلع*

مكحلاعلاطورصمىلانالاداعفةئامعبراوةرشعىدحاةنسيهو١٣١ةنسزومت

ةمايقلاةصرعيفةولصللىراصنلانمعمتجينلوُهلنيملسملانمموقةماقتساب

تيبةيقابلاسيانكلاظفحوةنايصلاوةيامحلابالعمسُهنمسمتلاوهيلعمهءادتعاو

هلبتكفاـهفاقوأّدربماعنالاوّدذلةسينكَوُهنعةجراخيهيتلاةرايدلاوسدقملا

:الجس١٠

كريرطبروغيقينلروشنملااذهةبتكنينمؤملاريمأرمأميحرلانمحرلاهللامسب

ُهنعبذلاوهتطايحوهتنايصنمهتيغب"قالطإوهتبغرةباجانمهآرامبسدقملاتيب

مهعاتجاومهقارتقايفمهبوسرىلعمهتاولصنممهنيكمتوهتحتنمةّمذلالهأنعو

ىلعاهتبرخوةمايقلابةفورعملاةسينكلاةصرعيفمهنميلصينملضارتعالاكرتو

هتنايددودحيفُهمزليامةماقاوهتديقعوهنيديفهتقرافموهبهذموهيأرفالتخا١•

ّدلومحلتيبوتارايدلاوُهجراخودلبلالخادهتضبقيفةيقابلاعضاوملاظفحو

اهبتاباصملاضتنمعنملاواهيلاةوضنملارودلانمعضاوملاهذهمسريامو

ريمأنمًاناسحااهتينبأرئاسواهترادجمدهنمواهلةقلطملااهسابحألضارتعالاو

نفمهيفمالسالاةّمذلًاظفحومهتفكنعومهنعىذألاعفدومهيلانينمؤملا

زئاسوةاقحلاةفاكويحاونلاهذهيلوتموةالولاوءايلوالانمهيلعئرقوأ"أرق٢٠

رارمتساومهتاجردتوافتومهلزانمرئاسىلعنيمدختسملاولامعألايفنيفرصتملا

"نينمؤملاريمأرمأنمكلذملعيلفهيلياموتقولااذهيفمهرظنبقاعتوأمهتمدخ

ةيابمبنجتيوهمكحهتفلاخموهَدحىّدعتنمرذحيلووبسحيوهيلعلمعيوهمسرو

1) Inde in Blacunamagna quae desinitin relatione mortis Hakemad
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هتبلطلينىلعاهبنيعتسيهعدوملةجحهدييفروشنملااذهّرقُيوهحرشةبناجموهص

ىلاعتهللاءاشنأهتيغبكارداو

مكاحلاطخيءالعايفوةئامعبراوةرشعىدحاةنسىرخالاىدامجيفبتكو

اهيلااهفقوأَدروسئانكلاةعجربابرذنيححتفناونيملاعلابرهللدمحلا·عيقوت

------

ناسيبىلعًانارطمًاريخاراصوًادقًائدقناكسرودوتُهمسامورلاءانبادحاقلطتساوه

رصمبةرطنقلاةسينكرّمعوةرهاقلاةرطمىلعىلوتساوسدقملاتيبلامجنم

ةسينكةسينكّدريفهيلاىراصنلانموريغةلأسمونوملطابلاةلأسمتلصاوتو

ةديعبلانادلبلالهأنًعاعاقرنومصابنابتكواهفاقوأّدرواهترامجومهسئانكنم

تارايدلاوسئانكلاعيمجةرابعقلطاوهسمتلمىلإمهنمًالكباجافكلذلثمنع

لكلبتكوهتكلممدالبرئاسيفورصمباهترامجيفواهيفنذألاُهنميعدتسيىتلا١·

نمنكامالااهيلااهناكرأةداعإوريهشلاريبكنجسىنبميفًالجسكلذبمهنم

لحاسلادالبعيمجيفوقشمديفاهيلعضبقلاتقويفعيبدقسئانكلاوفاقوألا

لصحدقاهنمناكاموأاهتقولاومألاقيضلاةيناطلسلاتاقفنلايُفهنمثفرصو

نيملسملانمةفرشنوقوتينل

نمةعامجُهبقاهفقوأّدرواهديدجتوسئانكلاةرابعبمكاحلاحماستًالو1•

.هيدينيبهيلعمهسفنأاوحرطوداهطضالاتقويفاوملسأاوناكنيذلاىراصنلا

ملمالسألانيدبرهاظتلانمهيفانلخديذلانأُهلاولاقوتومللنولسرتسممهو

كلذتيأرنأانيدىلإدوعلابًارمأتنألأسننحنفانمةبغريالوًارايتخابنكي

لكناكنابلصلالمحوداوسلاسابلوريئازلاسابلبتقولامهرمأفانلتقبرمأوأ

دحألكفكومهظفحيةطرشلاباحصأىلامدقتوهبايثراغةدعدعادقمه

ناكوًاجاوفأًاجاوفأُهنوقلياوراصىتحكلذيفهيلانوبغارلارثكفمهلضرعتلانع

عوجرلانعمهنمرودصلاوءاسؤرلاتفقوتواًريثكٌددعمهنمداعفمهلكلذقلطي

ىلعكلذيفهلحسفنملمكحلاةباجانوكينأنممهسوفنىلعاًرذحمهتنايدىلا

مهَعَبَتَيُهنأمهنمًانظومهزئاضيفامهفاشكشالاملةعيدخلاومهيلعةيحلاليس

•V7ءزج



ناكامةينارصنلاىلإمهنماوعجرنيذلايفكتةّينملاُهتلجاعفمهيلعينأودعباميف

هلاحىلعنيقيرفلانملكيقبوُهنورذاحيكئلوأ

اهديدجتوسئانكلاةرامعبهحماستنمىنعملااذهيفمكاحلاُءاَتآامناكو

اهتاساساعاقيفودكأتواهمدهيفهتالاغُمنممّدقتامدعباهيلااهفقوأةداعاو

مهنيدىلإةدوعلايفمالسالاباورهاظتنيذلاىراصنللصيخرتلانمواهراثآوحمو•

مهسومايفو،نيملسملاةنايديفكلذرظَحعممالسالاباورهاظتذنمنينسعستدعب

هبعشبهتيانعىلعةلادلاةرهألاهبئاجعوةزجعملاهللاتايآنمهلعافىلعلتقلا

لعجفمكلرثكأنمرصعلكيفمكيلخأتسليننالوقيذاهدعوفلاسلهقيقحتو

.هديىلعمهداهطضاناكنممهبملأومهاشغامممهلذقملامهركأًءانثّلج

ةّيعرلانمدحامهيلاىطختيوأهتءاسابمهبقعينأاوفّوختو،هلبقنممهتماضتساو1"

يفماقومهطلاخامائيسروطريدسيئرنوملصابناهيلاىهنأفاوعزجوهوركمب

:هتخسنهذهومهنّمؤيالجسمهلبتكفمهسوف

ىراصنلاةعامجلنينمؤملاريمأهللابزيزعلامامألانأنينمؤملاريمأهللارمأبمكاحلا

مهءارذتساومهقلقفمهلاهيذلاعزجلاومهقحليذلافوخلاهيلااوهنأامدنعرصمب(..

هيخوتبمهيلعةمعنلاليمكتنمهبرمأوهآرامبةرضاحلاروضحبمهمّرحتوةلودلالظب

ةنينأمطلادراوممهلوفصتثيحيهفنكتحتمهريصتنمهعرشومالسألاةّمذمهل

مهلنامابتكنمهيفاولأسمىلإمهتباجاوةعدلاونوكسلاسبالممهيلعوفضتو

نونَمآًاعيمجمتنافباقلألاومهنمفالخالاةثراوتوباقحألاىلعهمكحدلخي

هلآىلعومعلصنيلسرملاديسونييبنلامتاخدمحمهّيبنناماولجوّزعهللانامأب,..

ءابأنمةثالاناماوهيلعهللامالسبلاطيلانيبيلعنينمؤملاريمأناماونيرهاطلا

مكلاومأومكدالوأومكئامدومكسوفنىلعاذهمهيلعهللامالسنينمؤملاريمأ

ًايقابًاحيحصاًدـقفوًاتباثًاحيرصًانامآمكيديأهيوحتامومككالماومكلاوحاو

ُهتّرصغوُهتفطاعونينمؤملاريمأيأرليمجمكلنأاوقحتوهيلااونكساوهباوقثف

زرضمبمكيلالواطتتالوّدحأءوسبمكيلعمدقيالمكقتةتبصعومكيحت٢•

\



نمهيفًافيضمهراكنامظعوءابنمةرّصقُمنينمؤملاريمأجوزتناكال''دي

راطقأناكسلحالصاوحالصنمُهودقتعتامىلعنينمؤملاريمأنوعهللاوهعارذ

ةنامانمءاضعأامىلعدهشتسيًءاياوهتلودفنكيفءاوثلاةليسوُهلنموهتكلمم

اعةجحمهيديأيفرّرقيواًديهشهللابىفكمكفرطُهفرشييذلاهدهعومكل

ىلاعتهللاءاشنأمهيلعمعنلانمغبسأ•

دمحلا.هالعأهطخبًاضيأهعيقوتوةئامعبراوةرشعىدحاةنسنابعشيفبتُكَو

ُهلًءايقوًءايإهتدهاشملوأذنمنومصابناىلإمكاحلالامونيملاعلابرهلل

دوعياممءيشيفمتأسمنعضبقُيالنأمّدقتوُهْنمُهستيناكامعيبجيُهَّنشو

جاتحيًاَعُهَلأسيلءارحصلاىلإهقيرطيفمويلكيفًءاقيناوىراصنلارومأحالصب

نمهوفرعاملنيملسملادئاوعنمريثكهيلععّنشىتحوُهسنأَركَوُءرمألثتمافهيلا١٠

ُهنافوصلاسابليفىراصنلانابهرهتكراشموهتاسمتلميفءايأهعيفشتوهيلاهايم

ريصقلاريددصقةّيربلاىلإهذوفنيفمايألانمريثكيفناكو.نويلصابنالّدملتتدق

ةقفنلايففرصتريناندُهَلقلطاوُهنمغارفلاىلععنصلاثحتسيوهتراعدهاشيو

جورتلنيئانبلاةدعاسممهلمسروريناندهيفنيميقملانابهرلاىلإًاضيأعفدوهيلع

دارااذاوةفارقلاةيحانيفةبقاعيلااهدّدجتارايدىلإًاضيألدعيناكَوُهَتراع١ه

ُهنعةياكرلارخأتتتارادلانمهريغوأريصقلاريدىلإعولطلاولبجلاىلالوخدلا

كلذيفىجمايألاضعبيفو.ةدحويضميوةيقاسلاىلاوةفارقلابفورعملاعضوملايف

لبجلايفًاعيمجادعباويفارقلابفّرعيهعنطصاناكيلاكيبصُهعبتوهتداعفلاسىلع

ةرفوظفللايفظلغولوقلايفءافجيةلصُهنماوسمتلاوةيدابلانمرفنعبسةيقلف

يلوتمىلإمكذقنأيننكلمكلةعفدأامعضوملااذهيفيعماممهللاقةيتشو٢٠

يضمناماولاقف·مهردفالاةسمخمكيلاعفديلسودبنيبانسحملاديمعلالاملاتيب

يفارقلامهعمذفنينأُهنماوسمتلافُهنيبومهنيبباطخلادّدرتوًائيشانلعفديالةثالهلا

يفنوقابلاةثالثلافلختومهنمرقةعبرأيفارقلاعمراسوقلطملامهلزجنيليلكلا

يفارقلاداعومهلاهفدمسريتلاةلمجلاةعبرألاكئلوأ(4827)ضبقوقيرطلا

هتداعترجيذلاعضوملايفُهلهراظتنالاًطاّملفةدوعيلعأطبأف,كحلاسمتي٢•



عضوملاىلإةقاسوًاقرعماًرامحهقرطيفدهاشُهنأُهملعافهكروهيذلاراحلا

ُهَلٌركذاكًاقرعمناكيذلاراحلادهاشىتح

سانلانممهريغودارقلاوءارالاعيمجىلإكــحلاتخاةدّيسلاتمّدقتو

نوكيالئل:وشوريصقلاريدىلإاوعلطوهربخفاشكتساوءارحصلاىلإبوكرلاب•

اودجووريخىلُعهَلاوفقيملفاهبمليناكيتلاعضاوملارئاسًاضيأاوشقويفًارتتسم

تابرضنمةارهميك"ولبجلاةيحانيفاهسبالناكىتلافوصلاُهَبايثكلذدعب

كئلوأنأنورثكألاّلدتسافهتجدجوتملومدلابةبضخمتاحارجلاراثاونيكاكسلا

ةقاطلاةصلاضبقليبكرلايفارقلاو1)مهقافربقاحللانعنيرخأتملايداوبلاةثالثلا

هربقرثااوفخاوهونفدوهولتقوهيلااوداعمهتعاجل10

لاوشنماتيقبنيتليلوهوسّدقملاموصلالَّوأنينثالاموياكحلادقفناكو

سمخهتفالختناكوةنسنوثالثوعبسرذئمويهرمخوةئامعبراوةرشعىدحاةنس

ًاموينورشعوةتسوةنسنورشعو

ة)يناثلاءزجلاهولتيوديعسنبىيحيُهَنصيذلاخيراتلانملّوألاءزجلامتأ



هللانيدزازعالرهظلاةفالخ

ردكتدقهنأمهتمهواوسانلانعهتقةعهتخاةديسلاتبتككاحلادقفًالاو

يفاونأىلاًاموينيعبراوىدحاًاًموتكمهرمألزيملودعباميفهيلعنوفقُتهَلضرغل

ةماقابمكاحلادقترهشفةجحلايذنمرشاعلامويلاوهورحنلانيملسملاديع

مساعماكحامساًركذوهللانيدزازعالرهاظلابقاويلعنسحلاةليلهدلولةوعدلا•

ناكوةنسةرشععبسرذئمويرهاظلارمجناكمهيلعوهيلعمحروتاومألاهئابا

ةءاسانمهيلعاًرذحمكاحلادقفنيحىلإهتمجةديسلارصقيفًابوجحمعرعرتذنم

هيلاةفالخلاتضفاذنمهرومأتقتعاومكحلاةايحيفهبتبثتوهيبأنُمهقحلت

ريطخءاسؤرلاسيئرىلعلاوحالايفرظنلايفتلّوعورومألاريبدتبتماقو

(488“)لـيدقتوانالوميرهاظلاةيمستيفرمألاىرجونورهنبدامجكلملا١·

.هدادجامايأيفمسرلافلاسيلعهيلعهللاتاولصبُهلءاعدلاوهيدينيبضرألا

هديكأتوُهتمدقتوةفاكيفهيأرنسحنَّيضتيسانلاىلع"ىرقًالجسهيلعأشناو

دتعالاةيضقالاوماكحالايفرظنلاوةيناطلسلامّدخلانًمائيشىلوتينملكىلع

لهاةنايصومهبقلعتومهيلايهتنيامعيمجيفلدعلايخوتوقحلاىلعمهرومأيف

ةعاجراعشتساهيلاىهتناةثاو.ؤ)داسفلاوثبعلايوذعبتتوةماقتسالاوأةمالسلا1•

مالسالاةعيرشىلإلاقتنالاىلعنوهركتسيمهنادوهيلاوىراصنلانمةمذلالهأ

"ولّيختاممهسفنأنماوليزيناونيدلايفهاركاالنكذأكلذنممهضاعتماو

ةلاحلاوةطيحلالهأةلزنمنولزنيوةياعرلاوةنايصلامكىلعنولمحيمهنااوققحتيو

.نكيملوهبرنمةادهوأهبلقنماًرايتخامالسالانيديفلوخدلامهنمرثآنمو

نمأهنيدىلعهءاقبرثانمواروربموالوبقمهيفلخديلف4)ةلاطتسالاوززعتلاُهضرغ٢*
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مظعاو.ة)هتنايصوهظفحةّلملالهأعيمجىلعوُهتطايحوُهتمذهيلعناكا)ريبادتراريغ

اهلودعوةمامإلايفولغلاىلإلابجلانمةفئاطباهذنمُهفرعامهيفًاضيأ

كلذيفهللانًمءزربتوقلاخلاةفصبقولخملااهتفصوقئاقحلابجومنعليطابالاب

ىلإهفارتعاومهنعركذبهناسلطسبومهدقتعمةياكحبظفللاقالطانمهعازتناو

نوكلميالاًراستقانوبوبرمواًرادتقانوقولخمنيقابلاهقالخأونيضاملاُهالسُوهناهللاه

مهنمجرخنمعيمجناو،ىلاعتهللاةيضقنعنوجرخيالوةايحالوتوممهسفنال

ةكئالملاونينعاللاةنعلوهللاةنعلمهيلعفّلجوّزعهللةيدوبعلاوةنامألاّدحنع

"ددبتيالومهرفكنمىلاعتهللاىلإةبوتلابمهلهراذنإمّدقدُقهناونيعمجأسانلاو

ُهلصأتسيقحلافيسفهرفكىلعماقومهيفكلذقإنموةعاجلاىلعءاقبإلانم

ةمذلاوةلملالهأنمنيعمجأسانلاةناماوتايعسلاورابخالاباحصأهداعبإزكذيو10

ةميقتسملاقرطلااوكلساممهلاوحأومهلاوماومهدالواومهئامدومهسوفنىلع

اورشبتساواذههلجسبسانلاسنافةميمذلادصاقملااودصقيملو

ذاقلاتردابدقاهتقواهخانماهسإلاعمكحلاتخاةديسلاتناكو)-

داوقلاوءارمألاىلإتاـفطامبقشمدىلانييماتكلاءارمألادحاوهودوادنيبىلع

كلذىلإةفاجلاعراسفسايلانامحرلادبعدهعلايلوىلعضبقلابدجلاهوجوو١٠

اهبلقتعاوطايمدىلإهبّدعوهعمهئابسناوهلهالمحواًديقملمحوُهلمهتيهاركل

ًالجبمًامركمرصقلايفهيلعطيتحاوهديقعلقهلوصودنعورصمىلالخدمثةدم

سانللرهظاوتاموُهنملكأفًامومسمةهكافلانمءيشبرهاظلاهيلاصفنتوةدم

يخأنبازيزعلادبعريبكلاهدلوبرهقشمدبهيلعضبقلانيحيفوهسفنلتُقهنا

فطلتفرهشأةرشعاهباماقاوشارمنيبحلاصةّلحىلإسانلانيبدمحأدهعلايلو٢·

نسحافكلملاليسابىلإنيئجتلممورلادالبىلاابرهوهنمًافوختفامهتدوعيفرهاظلا

مهلوبق

ىلعاـهفاقوأدروسئانكلاةرامعبزكاحلانذأةدميفةيكلملاىراصنلاناكو

.lineer1 desuntin B(مظغاو–ةميمذلا...)(2.Deestin B(1
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ةيردنكسألاةيشربايفيقبنكيملوةيردنكسألاىلعًاكريرطبريصتىلعاولوعاهمكح

طايمدلهأنمسقبهارمورلادلبنمرصمىلانيحلايفلصوًاقساالارذثموي

ىلعةعامجلايأرقفتاوريدلاةمدخنمدياعائيسروطنابهرنمسجرجابناىمسي

ىراصنلاراتخافهومزلاوهوهركآنأىلإةسائرلالوبقيلافهتريخوهتسادقةياضرلا

فقساعًماسيسقرشعينثاعمتجاورصمىلعرخألاوطايمدىلعاهدحانيقسا•

قفتاوًافقسأهورّيصوطايمديسركلراتخملاىلعاولصوسلدوطصيرخابناسينت

1)سويجروجابناىلعاولصوأمهركذمدقملاسوسقلاوطايمدفقساوسينتفقسا

وهوناسيننميناثلاوهوسدقملاحصفلامويرصميفةيردنكسألاىلعًاكريرطب

سمخةسائرلايفماقأةئامعبراوةرشعىدحاةنسةجحلايذ2)نمتلخةرشعتسلا

ز)اهيلعًاقساهلعجورصملراتخملاىلعريصأ.هبيصتدعبو(483)حيتتوةنسةرشع1·

اهلاخلاهدنعتناكةضف4)ايلكوفحاصمًوابايثمكحلاتخاةديسلُاهَلتذفنو

ةراغيفاوّدجو.3)مهتمتّوقوىراصنلاعمتّدشوسيدقلاكريرطبلاسويناسرأ

ةعامجىلعضبقوكلذدعبلتقومكحلادقتدعبيداهلابتكملابرهومهسئانك

لتقوهبهذمنعمهنمعجرنمبيتساوُهلنيدقتعملانموهبهذمىلإةاعدلانم

انمّدقامىلعمهرسأىرجولامعالارثاسيفاوعبَّتَتوبلصوأهنععالقالاىبأنم10

تضبقومهرفكىلعتابثلاىلعمهرارصإلريثكقلخمهنمكلهو60)هركذ

تناكامىلإسوكملاتداعاومكحلااهعطقيتلاتاعاطقألاعيمجىلعةديسلا

الااهارجأيتلابتاورلاوقازرألانمًاريثكتعطقواهبمكاحلاحماستلبقهيلع

ديعافةدكوةيانعهتلمشنموأهقزرىلعيقفأةيرورضةمدُخهلتناكنمنع

يفمكاحلارمأامسئانكلافاقوأنمًاضيأتجرختساو.7)همسريامهيلا٢٠

تابجاولاوراشعالاوجازخلانمهبةعاسلابهتالجس

C(1ايسروطريدنابهرنمسيجروجابناريصمايأةتسبرهاظللةوعدلاةماقادعبو

.Deest in C(9نمتلخةرشعتسلC(2
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وُههنارصمبةرايسلايلوتميكاتكلاساودنيبنيسحىلعليواقألاترثكوأ

ودرأيفهماقمهيلعىتحفتاعفدهلتقمارهالهنمهتفاخملكاحلالتقىلعلمعيذلا

نملهسفننعهبعفديامحالسلانمدعتساوهباحصاوهتيشاحنماهيلاعمجنمب(اذك)

ةديسلاتبّيغوهبرفظلايفةصرفدوجورظتناوهتفشاكمَريملواًرهقهذخاموري

ضعبيفدجوُوهلناكامعيمجىلعتضبقوُهتلتقفرصقلايفلصحنأىلاهيلع•

ببسلاناكهناهيلعرذئنيحةعاجلاققحوُهكيفاكحللتناكيتلانيكسلاهقيدانص

1)هبعاقيالاىلعهوحابتساوهوقأنيذلايداوبلاكئلوأل"ىطاوملاوهلتقيف

مرختلاويناغألاعامسوذيبنلابرشبرهاظتلاىلإمكاحلادقفدعبسانلاداعو

رادىلإبكرلالصاووأهيلعرفوتوكلذبرهاظلانتتفاواهريغورصمبمهتاًدِلآيف

تركنافيناغألاعامسوة«داثمللاهبماقملاونورهنبرامعكلملاريطخءاسؤرلاسيئر١"

كلملاريطخءاسؤرلاسيئرتلتقوهيلعّمتةيحنمهيلعًافوخكلذهتمجةديسلا

رهاظتلاىلاىراصنلاداعو2)كلملاسمشنيكملانيمألاريمألادعبرومألايفىلوتو

كلذبرهاظتلاوةنيدملارهاظيفيتلامهسئانكىلاثعاوبلاجورخومهدايعاب

مهيلعيذلارانلااوقنخبمهتايصبمدقيومهتاعتجاةدهاشملرضحيرهاظلاو

سئانكلاةراعمهلقلطأوءادوسةماـمجورازسابلىلعمهنمنورثكألارصتقاو1•

"مكاحلانمتقلطُتسانكتملفاقوأّدرو

ايركزيلانيلابفرعيناكيلوقعيلجرىلعرصمبنيملسملانمةعامجبثوأ

ىلإةدوعلابُهلنذاو,كاحلامايأيفمالسالانيدبرهاظتناكنممبلاغيلانيلا

ًامزالمهمالسامايأيفناكهناهيلعاوجتحاوقاوسالايفهيلعاوحاصوةينارصنلا("484)

هريغناوهقفلاوثيدحلابتكهسردوهطخي"خسنوتاولصلايفًامدقتمعمجل٢٠

ءانتقاوهبتكممهيلاديعينأهنماوسمتلاوهلمكاولمجاماوداعنيذلاىراصنلانم

اهنممويلكيفومايأةرشعةدملاقتعالايفثبلوهسبحيرهاظلارمافمهمولعنم

نمسيأاملوبيجيالونعذيوهالوعزفيودوهيومالسألانيدىلإةدوعلايفلداجي

َو)هيلعمالكلاةرثكلهلتقبرمأفهرمأبرهاظلاعاوطهعوجر
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ملوةينارصنلاباورهاظتواوملسأنيذلاىراصنلانمةعامجمورلادالبنمداعو

ذنمأةزجلا)ًاضيأرصمبىراصنلانمددعنعومهنمذخأودحأمهأضرعتي

مهنمدحاولكاهيفداعيتلاةلسلاىلامهنماهجارختساىهتنايتلا2)ةنسلا

لحفتساومكاحلادقفدعبنأطاوبلحيكتافةلودلازيزعلاحتبثُتساو

اًرذحًاّماتًاطايتحاهسفنىلعطاتحاوةلملاجاتلاةلودلازيزعبهبقلىلافاضناوهرساه

دعباوبونبهتبوانموهتمدخيفنوروديكيلاممنالغبصتخاوهيلعّمتتةايحنم

ةنسرخألاعيرنمتلخيلايلعبرألتبسلاةليلؤ)كلذورثألايفمالغلالتقومثأ

ردبىّمسُي4)ُهَلُ َمالغةعاقلاىلعىلوتساو،ةئامعبرأوةرشعثالث

بلحىلاداعفماشلايفًارظانرذثمويفيضلادمحأنيبىلعةلودلاديدسناكو10

رهظلالبقنمةالواهتعلقىلعواهيلعىلوو

اًرفوتمكانهالوغشمناكاملُهافةرغابلاوذخادعبكلملاليسابلدّدجتامًاّماو

جركلايكرتلاباوتسيوناجرجلاكلموهوأزاخبألاكمسججدصقمهبرحىلع

ُهْنَعُهَّلسًامنلامعاوزوصحىلعبلغتوُهلةرواجملاهدالبفارطأيفداسفإلل١٠٠

6)ًافنآانكذايكأكلملاليسابىلإطالبرقلادوواد

ىلإ7)هتدوعواهيلعهئاليتساوةرغلبلانمُهضرغكلملاليسابغولبعموأ

هيسبوهًاغ8)فكوطلغكردتينإزاغالاكلمااذهسجرجيملةينيطنطسقلا

بتاكضوهّيغيفىدامتوهسفنببجتأُهنكلوُهعوهوبأناكامكةالاوملاُهلرهظيو

هتهجنمامهنمدحاولكهدصقيوهبزحىلعًاعيمجادضاعتينأيفهللارمأبمكاحلا٢٠

ةينيطنطسقلانمراسوهيلعًاقنحوُهنمًاظيغو)طاتشافكلملاليسابىلاكلذىهتناف

.DeestinB(2بلطيفB(1
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ماشلادالبىلاوزغللدادعتسالارهظاو.هسفنيفامملعيدحأالوليلقلاىلإ

ككشيملو1)ةزغلةّدعتسمنوكتلاةكاطنأىلإحالسلاوتافولعلاوةريملازجو

ليلقلايفليسابكلملاومكاحلادقفلاحلايفقفتافماشلاىلاههجوتنأيفدحا

نمبناعتساوهشويجعمجكلذبيزاخبالاةفرعمدنعويزاخبألاوزغرنثيحدصق

كلملاهئاقليفًاعمطهفارطارخاوأىلإجرخوءابرغلانمهبهتناعتساىلعردق

مزهناهركسعرفاوتوهشويجةَّوقُهلتفشكناوُهنمكلملابرقنأًاملفهتبراحمو

"روبعةيمورلاركسعلانكميملرهنبنّصحتنأىلإكلملاةعتوبرحريغبيزاغال

لحكآو(484")نيريثكلتقو.هدالبنمرساوتالغلانماهبامبهنوةعايضقرحاف

يتلاعايضلاولامهالاعيمجىلعقفاوناسناةا)فلايتئامءاهزهباحصأصاوخنم

ركاسعلانكيملوهبمصتعايذلارهنلاءارويذلاعضوملايفاهنمنكامالُاهَل

ةّدماـهيركسعلابمقيلهدنزبارطىلاكلملا4)عجرف،ءاتشلامجهوهيلاؤ)لوصولا

وزغلاىلادوعيوءاتشلا

هنوصحعيمجكلملاليسابىلإناجرفسأكلم"5)بيراحنسملستقولااذهيفو

هعالقوهنوصُحهلرواجملايناريدلانباهيلامّلسوناجرفسادلبرثاسوهعالقو

\

كلملااهلعجوةعلقوًاصح6)نوعبراوفيناهددعومورلاةكلممىلإاهعيمجتفاضناو1•

نياوبيراحنسضرعوالامجاهيفبكرولاجرلابنوصحلانحشوةدرفمةينابطق

امهءابسناوامهلهاويناريدلا
لوصوعموةيلجبتارموةميسجالاوموةخضًاعن

لصوفيناغالادلبىلإرحبلايفالوطسازيهجتيفعرشهدزبارطيفهلوصحوكلملا

مّلسينألذبيوهلعفناًكامنهيلارذتيوهفطعتسيمهكلمسججنمٌلوسرهيلا

طارقبهدلوُهيطعيناوطالبرقلادووادهتعلتناكيتلادالبلارثاسونوصحلاهيلا٢٠

ليسبةباجاف،ةالاوملاوُهلةيدوبعلا7)نميقبامرّيغتيالولوحيالوكلذىلعةينهر

ةاضقلاوءاسؤرلانمةعامجهلوسرعمذفناوُهلذبامُهنملبقوُهسمتلاامىلاكلملا

1) Deestin B. 2) Com.
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ةفقاسالاعيمجوهدالبةنهكسيئروهوسكيلوثاكلاويزاخبالاسجرجاوقحتساو

هلذبامبءافولاىلعةدكؤملاناالارئاسبهباحصأيدقتموهئاسؤرنممهريغو

_1)تانايدلايدقتعمنمقثوتياكناعالابمهنمقثوتوأةطرشو

.هدلوذخألويزخيألُاهلاهلذبيتلادالبلاونوصحلامّلستيلرذثيحكلملاراسو

دابيلوسوافكآلابفورعملاقيرطبلاروفيتيننألاحلايفليسابكلملابلصتاف-

نايصعلاىلعاقفتاوساقفلاسدرينأةبقرلاجردملاروفيتينعمعمتجادققطانلا

ىلعهعمعاتجالايفساقفلالساروكلملابهسفنعمطأسوافسكآلانأكلذوأهيلع

ًاوكيناوهفالسألمهتبحملهيفمهتبغروساقفلاىلامورلانمريثكليميُهملعلة)كلذ

مورلادالبنعكلملاليسابدعبةصرفلاازهتنيو.ةلاحلاهذهيفنيكرتشمونيدضاعتم

لمعينأهسفنيفامهنمدحاولكرمضاويزاخبالابرحنمهليبسبوهامبهلاغتشاو١٠

رثنالانودكلملابامهنمدحاولادرفنيوًءادصقيذلارمالاَو)بابتتسادنعرخآلاىلع

سطكيفوأات4)سويسالدلاذافنابهيفاعرشامبهتفرعمدنعليسابكلملاردابو

يففطلتوُهغلبامةقيقحنعفشكلاقيلطانلاىلا6)ناكيردلا)راتسطوريالا

هركسعيفهقفيالمُهعمذفناو7)قيطانلاةيالوهيلاّدرواهيلعةيحلالامعا

8)قيطانلادلبىلإروكذملاسونيسالدلالوصوعموردحألكنعكلذرتسو1•

نيدصاقامىلانيبصنممهرغصاومورلاءاسؤرنماًريثكىتأوربخلاةحصققحت

تثبخلاحلاىلعمهفوقودنعةازغلايفليسابكلملاعمنممنيريثكولبامهوحت

اممهبابساومهسوفننعاوعفديلاامهيلا(485")برهلاىلعاولّوعومهسوقت

ىلاامهيلادرونمعيمجدصقناكو09)اهنمامهنكمتواهاياامهكلمنمهنوفوختي

ةصاخساقفلا٢•

لسرأوo)وعاقيالاىلعمزعوُهلدسحلاهلخادتكلذسوافكألادهاشكلف

Deestin.و)Bنايبتسالا B. 2) Deestin B(1
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ريغبةغبىلعبوكرلابساقفلاردابفوليسبامهيفضوافتللًاعيمجاًبكينأيفهيلا

,يلإامهنملكدوعيلًاقرتفاوُهَبحاصامهنمدحاولكعدوو1)اثدحتواعمتجاودادعتسا

*"ْنمتمدقتةقفاومبفوقابسوافكألاناغدحاُهرضساقفلافارصناعفهعضوم

حاينديعموييفكلذوهسأررتحاوهزكرمىلعنمطقسفكلذبهيلاسرافسكألا

·ةئامعبراوةرشعثلثةنسىلوألاىدامجنمتلخةليلةرشععبرالوهوةديسلا•

ةامهرخآنعاوقرفتوأمهرسابامهيلااوعمتجانيذلاسانلابرهتساقفلالتقًالاو

ىلععزوُهُمأامغولبنمسوفسكالاسيلفهضومىلإمهنمدحاولكداعو

ُهنأبهدنعجتحاوكلملاليسابىلإهذقناوساقفلاسأرذخاوًاضيأوهبرهفهسفن

نأىلاهيفعرشايفُهلةكراشملارهظأهيلعنايصعلاىلعلوعساقفلانأفرعامل

ىلاُهعبتسوافسكآلابورهبسونيسالدلاسطكيفوأاتملعاملو.ُهلتقفُهنمنكمت١·

هيلعضبقوؤ)مهيفقفنأنيذلادنجلانمهيلاعمتجانأهدصقيذلاعضوملا

ةثمىقيسورو

عجروهسفنتيوقمورلادلبيفنايصعلانمىرجاميزاخبالافرعنيحو

سججىلإوذاقلابردابليسابكلملاىلاساقفلاسأرلوصودنعف.ُهَلُهلذبًاغ

ةقفاوويزاغالاُهلعفامعيمجنأرذئنيحكلمللرهظوهنظءوسىلعُهتكيليزاخبالا١•

لعجينأهيلعراشأسدافرىسُيهلًاريزونأكلذوُهنمةيحلاليبسىلعناكهيلع

نسحعمكلملانأالإليسابكلملاةديكملاعاقال4)ًاّيسُهنمقيثوتلاوهللابهناميإ

ُهنمذخأوُهلاهلذبيتلانوصحلاودالبلاملستيلهدلبىلإ8)راسيزاغالانايبهنظ

اب7)رهظتساو6)نهرلا
ةئاملعنمسأبلايوذولاجرلاناعجشنُمهعمبحصتسان

يزاخبالانظو8)ـبُهرفيملوأهيلعهقفاوامجلدعنأيزخيالارهقىلعردقيمهب٢*

عقويواهزهيلكلملازكأسعىلعمجُههنمبرقالفهرّدقامكلملاىلعُهمتدقنأ

يزخيالابرهوًايظعًاجواًريثكاقلخرسأوهركسعنملتقوكلملاةراخلاهب

.Deestin Bi, g) "Deestin B(2.اضوافتيوB{1
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يزاغالالاومأعيمجكلملاركسعبهنونيمزهنمهباحصأنمةعبتنموهريزوو

داعومهيشاومومهئاودمويلاقاتساوهباحصاتالاحنمكلذىوسامو،فالآ

نوصحلالكشتو.دلولبقينأىلاهيلالسرتوُهلعضخبكاسللللذترذنيحيناغفالا

هل"دــيعيونيتنسكلملاةرضحي:دلوميقينأىلعةقفاوو.اهركذمّدقملاعايضلاو

ةنماثلاةنسلايفكلذومورلادلبىلإًاهجوتميزاخبالادلبنعكلملافرصناو*

ةئامعبراوةرشععبرأةنسيهوهكلمنمنيعبرألاو

ه)مهتبسنذخاوأنايصعلابهعمنيرهاظتملاعيمجىلعساقفلالتقدعبالكملاضبقو

جراخاًريدهمزلاوسوفسكألابهرو·نيرخآسبحومهضعبلحكومهضعبلتقو

هعمهتاوزغةّدميفهيلاُهنمتمّدقترمدخ(485")فلاُسهَلىَعاروةينيطنطسقلا

ضعبيفهنمُهلضرعيو،يوادوسلاطخلاهيلعبلغدقناكًاضيأُهالوةرغالبلايف١·

هيعاريؤ)لزيملوهلاوماوهمعنىلعضبقوهيلعىقبأايلوخلاملانمبرضتاقوأل

هبابسأنمهيلاجاتحياممهبمتهيو

ىلعهليومتويزخيالاكلُمىلعكلملاراهظتسابرهظلاةقعةديسلاةفرعمعمو

ةعلاطيلكلملاةرضحىلاسدقملاتيبكريرطبروفقينريسمبتمدقتهدالبىلاةدوعلا

عيمجيفعيبلارئاسوسدقملاتيبةسدقملاةمايقلاةسينكديدجتوسئانكلاةدوعب

مهتضبقتحننيذلاىراصنلارومأةماقتساواهيلااهفقوأعوجروماشلاورصمدالب١*

دالبنمدرينملوبقومهدالبىلامورلانمةرجاتملاقلطيناومهتنايصومهظفحو

يفةبتكُُمهعمنكيملوةعداوملاوةملاسملاقاثتسايفعرشومهلامعاىلامالسالا

لخدوةينيطنطسقلاىلإدئاعوهوهتازغنملصودقوكلملاكريرطبلاىقلو.كلذ

يلشروأكريرطبنوفقينمةيطنطسقلاكريرطبسويئاطسففشكتساواهيلاعم

ىرجاوكلذبكلملاعلطفيكذوترألايأرلابسحباهافلاوُهلاهحضوأفةئامأ٢٠

قثاوهلوصولبقهيلعناكامىلعةكاطناوةينيطنطسقلايفهمساعفريفرمالا

1) Com. 2) Deestin B.
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كريرطبللملعافكلملاىلاكلذىهتناوةنسلاهذهيفرهاظلاةعةديسلاتيفوتنأ

ةدوعلايفهيلامّدقتوهيفدروامجباوجتهجوالوتيفوتدقُهتلسرأيتلانالسرملا

ةئامعبراوةرشعسمخةنسرفصيفسلبارطىلإاهنمراسوةيكاطناىلاداعف

ةّيقّرفكةنيدمىلإةيكاطنانابطقسونيسالدلانيطنطسقراسةنسلاهذهيفو

نصحعمدماحنبيلعنبدمحمُهمّلسامةلمجنميهورحبلالحاسىلعيتلا•

فرطيفنوملسملارّبعوةلتاقملالاجرلاباهنحشواهنممرحملايفاهرفغومورلليلاوخلا

ةقالعلانصحمورللرواجملامهلمع

"ًاميلستةينيمرأدلبنمسيجراةنيدمكلملاليسابكلًماضيأةنسلاهذهيفو

·هنابطقديتحتامىلاوناجرفسانوصحىلإتفاضناونيملسملايدييفتناكو

نويدوطصألاريدسيئرسوالوقينريصأليسابكلمنمنيعبرألاوةعساتلاةنسلايفو١"

نوناكرشععباسدحالامويةينيطنطسقلايفهيلعيلصوةكاطناىلعًاكريرطب

ةجحلايذنمتلخةليلةرشععبراليكونيثالثوتسوةئاغالثوفلاةنسرخالا

ًافصنونينسثالًثايلاخيكاطنألايسركلاماقأنأدعبةئامعبرأوةرشعسمخةنس

حاّيتوًاموينيرشعواًدحاوورهشاةيناغونينسسمخةسائرلايفماقاو

حارجلانيبجرفملانيبناسححتفةئامعبراوةرشعسمخةنسيأةنسلاهذهيفو1)١•

ةنيدمشادرمنبحلاصحتفًاضيأاهيفو،اًرساوًابهنوًاقرحاهيلعقفاوةلمرلاةنيدم

جرفملاناناسحرذئمويمهوماشلابرعءارمأنأكلذوامهكلموةعلقلاوبلح

ريمأنايلعنيبنانسونييالكثاريمأشادرمنبحلاصونيئاطلاريمأحارجلانبا

مايأيفمهنيباهورّرقاهيلعاوناكدقلاحىلعمهنيبًالحاودّدجواوأطاوتنييبلكلا

ءاوتحالاىلعنوقفتيونودضاعتيمهنأيهواهنعاوعجرو.رهظلامايألوأيفوكاحلا٢٠٠

ناسحلاهمسريامونيطسلفنوكتفدالبلانوعّزوتوبلحوماشلالامعأعيمجىلع

اــهعماموبلحو•هتريشعونايلعنيبناكسلاهيلابسنياموقشمدو0حارجلانبا

اولسوتوهيلعمهيأرمتامبكلملاليساباوعلاطمهنأمث.بالكينبوشادرمنيبحلاصل

1) Ibi in Binveniturpostlacuna: (136r")

عطقاوماشلاىلإهدعاواهيضروةيولعلاةلودلاةدعءارمالاريمأءامسوهئاقليفدازو٢•



ُهاتشومهلاكشاوِهبمهدادضتعامهودعدنعرهتشيلزكًاسبمهدجينأيفهيلا

جراوخمهاذأهيفهيلااوبغرامىلامهتباجاَرَيملف·هكلمىلامهدانتساومهيلع

دّدجفُهنمشحوتسا:اسحنامثرذنيحرهاظلامهحلصتسافهيلانومتنينمىلع

شادرمنبحلاصعموهـتخاءاطعاوةرهاصدقناكونانسعمةقفاوملاونيميلا

نبحلاصبتاكقوطنبنيسروصنموبأبلغتو1)ًامدقتممهنيبرّرقتامىلع•

راسو٠هدّيقواهيلاوىلعضبقوبلحلمجنمنيرصمةرعمىلعلاحلايفشادرم

نيبومهنيبىرجو2)ةنسلانمبجرنمنيقيعبسلابرعلانمةعامجيفبلحىلإ

فوصومةعلقلاىلعيلاولاوز)دمحمنيبنابشكلملاديدسريمألارذئمويوهوبزحاهيلاو

نيطسلفنمشادرمنبحلاصيفاووةقرفتممايأيفمهتيببورحلاتدّدرتو.يبلقصلا

ريثكليخيفبلحدصقواهيلعقفاولحاسلالامعأنًماريثكهقيرطيفبهندقو10

4)نانجلابابىلعلزنوةنسلانمناضمررهشنمتلخةليلةرشععبسلدحألاموي

مهنعفرصنافهوحتجورخلا)ىلعاوقفتأملفلودعلاويضاقلاهيلاجرخينأسمتلاو

ىلاتّدردقنيطسلفةالوتناكوةريثكتاعاطقاهلهأنمةعامجوًاقالعهدلولًاضيأ

نوكيةجحينيطسلفىلإةدوعلارثاورصمبناكوفيضلادمحأنيبيلعةلودلاديدس

هيلعريشيهطخيتافطلمهيلابتكفحارحلانيبناسحنيبوُهنيبناكوعوجرلايُفهل

دييفتافطلملاتعقووهريسىلإةرورضلاوعدتدسفيوماشلايفثبيناباهيف"

ىلعرهاـظلاكلذدعبمدنواهببسبلتقواهيلعديدسلافقوورهاظلاةعمجةديسلا

شحوتساوكلُذهَلفشكناوهبلتقيلًاسهيلعسدوحارجلانبنأشحقالطا

نايلعنبنانسعمةقفوملاونيميلاددجوداسفىلارهاظلانيبوهنيبلاحلاتداعو

ًامدقتممهنيبرّرقتامىلعسادرمنبحلاصوهتخاناسحءاطعاوهرهاصناكدقو"

برحلابشتناويربربلانيكتشونةلودلابختنمىلاتدردقنيطسلفةيالوتناكو

يربربلامزهناوهيلعبرعلاوحلاصوناسحرهظتساوناكسوحلاصوناسحنيبوهنيب

نالقسمىلإ

.hic conveniuntiterum B.et C(بلغتو...)(1
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صخدإوفقتةّدممهنيببرحلالصتاوبلحىلعلزنونظلاوليحلاب1)اًيأدعب

داتتمنبايازملاالإةعلقلايلاوفوصوممهتاوةيثكةعامجنيقيرفلانملتقفًاموي

.ناطلسلاىلعفارشالابةينادمحلانمبلحييقبنمهجوأرذئمويوهوينادمحلا

نااولاقودالبلالهاوةينادمحلانايلغلانمةعاجهيلاعمتجافكلذغلبفهلتقىلعردق

وهىبلف.كيبوكرماؤ)يفنوفّرصتموكيدينيبوكلانعمجأبنحتوكنودانسفنأ*

ةنيدمباوبأنمنيرسنقبابفورعملابابلاىلاهتقويفبكروحالسلاةعامجلاو

لخدو(186")ةنيدملالهأةعامجلنامالاذخاوحلاصىلاجرخوبابلاحتفوبلح

g)ةنسلانمةدعقلايذنمتلخةليلةرشعثلثلتبسلاموياهيلاحلاص

ةعلقلابةلصتماهركعدقكتافةلودلازيزعناكرادىلإنابعثنأريمألاعلطا

و)بلحيفحتفمويسماخءاعبرالاموينمأةعلقلاىلعلاتقلاحلاصبشنواهضحد"

بصنوكلذيفًاورصتىتممهدَّدهتوةعاقلايفنملاتقبلحلهأىلإمّدقت

"زفاوتمًاددعنيقيرفلانملتقواًديدشالتقاهلتقواهيلعتاداّرعلاوتاقينجملا

.كانهجربعمرادلاطئاحطقسفبقنلاطسويفرانلابهلاورادلادرسيفبقنلف

ةرشعتسةنسمرحملانمنوخرشعلتبسلامويأرادلالخدوحلاصفخألا

ةعاجةعلقلايفنيذلاةبراغملالتقواهيفامبهتسانللحاباواهروسمدهو6)ةئامعبراو"*

.هيلعاوردقامةبيرقلارودلانماوبهنو7)دنسلاىلإاوتوتاداريالابةباقنلانم

ةراجحلاهيفحرطودالبلالابحبعطقوةعاقلاليصفيفنيبملاّبجلاىلإ8)يرسرخب

اهريغوفيجلاو

ريديناكيذلايربربلاو)نيكتشونةلودلابختنأحارجلانبناسحعقاو

نمىعدتساوًاّيوقاًراهظتساًاضيأهيلعناسحرهظتساوىرخأةعقونيطسلفةيالو"

نمىعدتساو.هيلاراسنأىلإةرورضلاهتعدفهوحتةردابملاشادرمنبحلاص

.ةعلقلايفنملتقىلعمهبنيعتسيoألاجرةكاطنأنابطقسونيسالدلانيطنطسق
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.هيلاحلاصمهذفنافةلاجرلاةداعتساُهلمسروهيلعهركنأفكلذبكلملاليساب

1)روصنميلاهبتاكىلعوهيلعلوعوبلحدافتسمنبملاساجرملاابأحلاصىلوو

نمتلخثلثلاءاثلثلامويأنيطسلفىلإوهراسو،ةعلقلالاتقيفقوطنبناملس

يفقوطنينيلسودافتسمنبملاسىلإةعاقلايفنيذلالسراو.ةا)اهنملوألاعيبر•

َرَيملفءايشاُهنماوسمتلاوؤ)رخألاعيبررهشنمنوخرشعلاءاعبرألامويأحلصلا

اوحاصوةعلقلاروسىلعنابلصلااوبصنمويلاكلذراهنرخآلكأملف.اهيلامهتباجا

ةادغلاىلاكلتمهتليلنوحيصياوقبواهراهشادعبنابلصلااوطحوروصنمايليساب

تيقبوكلملاليسابلاوعدورهاظلااونعلومهمويحابصيفنابلصلابصناوداعاو

ًابلصاهيلااوفاضاوأهيفاهورهشأمويثلاثةعمجلامويىلااهلاحىلعةبوصنمنابلصلا10

ةعمجلاةالصنممهجورخدعبحالسلابةعاقلاىلامويلااذهيفسانلارقتوهتاديكاتآ

فحاصملااولمحوًاضيأًايناثًاّرغتةعلقلاىلإسانلارقفوةثلاثوةيناثومهمويةيقباوبراحتو

ةعلقلاىلإمهرسأبةعامجلافحزو.ريفنلابيدونوقاوسألايف3)تايراطقلافارطأىلع

مهبفاطومهيلععلخوةعاجةعلقلايفنيذلاةبراغملانمنمأتساوحالسلانيسيال

رذوليدانملاوُماملاو6)تارخفلاونوطالتسلاوأجابيدلابايثلاتحرطوةيدملا1•

فوصومنيبةلسارمكلذدعبترجوًانمأتسملزنينملكلذلذبوةعلقلالباقم7)لاملا

طورشىلعمهنيبلاحلارقتسافحلاضبتاكروصنمىلانيبوداـفتسمنأنيبو

مهريغوةبراغملانًمابرقفوصومذفنافمهنيبتبتكفوصوم(487"98)اهظ

رّرقتامبءافولاىلعروصنماودافتسمناجرملاابااوفلحتساو

ةنسرخألاعيبررهشنمنيقبسمخلسيمخلاةليلبلحيميظعبكوكدقناوأ٢·

.و)يوقدعّركيودتوصرثآيفعبسوةئامعبرأوةرشعتس

داعًالومامحلاىلإلزنفةعمجابأىسيدوّسأةدماصملل"مامزةعلقلايفناكو
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سانلالفحودنسلاةيحاننمروسلاتحتدعصفكلذنمعنُمةعلقلاىلإعلطيل

نيذلاةدماصملااودعصاوةيحانلكنمدنسلايفليللايفاوقلستوةعلقلاىلإنيرفا

لاحلافوصومدهاـشالفسانلاعلطوملالسلاتمّدقومهمامزةمجابةعاقلايف

ىداجّلهتسمءاعبرألامويأةعاقلااولخدوبابلااوحتفهدنعةقاطنمحتافلاىر

ضبقومهرودتبهنواهنممهريغوةرانملارازو)ةئامبروةرشعتسةنسىلوألا•

بلحيضاقىلعويعادلالالهنبأىلعو2)دمحمنبنابثريمألاىلعوفوصومىلع

سبحلايفأاوسبحوةعلقلاىلإاوعفُرمثرهشاةثالثةدمةنيدملايفاولقتعاوةماساىلا

مهنئابسناومهيلاهابةعلقلايفاوناكنيذلاةبراغملاعيمجقلطأو.ؤ)يفرفصألاناكيذلا

مهعمناكامرثكأبرعلافطختبطرفكيفاواــصحالوةلبقلاةيحانىلإاوراسو

مداخلاًافوصومرضحو4)اهلخدوبلحىلإنيطسلفنمحلاصداعو،مهلملسامم10

يضاقلاةماسأيلاعمكلذدعبهلتقوهسبحمىلإهداعاوهبدرفناوًاليلهلوصوموييناث

لالهاباقلطاوأهيلعهقفاوالامهنمذخأنأدعبدمحمنبنامثريمألاقلطاو

بزحلاو0ةديدشبورحاهلهأنيبوةنيبىرجوقشمدنالعنيبنانسرصاحو.3)يكادلا

نبحلاصكلمو0اهونصحومهتنيدمروسنويقشمدلاىنبواهيلعقفاواهلامجواًيراد

نكاعم7)سلبارطةيحانيفأراكع6)نيأنصحواديصوكبلعبوصمحشادرم1•

9)روصنمابأهبتككلذدعبذفئاو08)ةينفروسلابوجبنموةبحرلانمهدييف

ناكوهدالوالوُهلربهذقاوطاوةيلجعلخوهباقلايفةدايزهيلاداعورهاظلاىلا

ةكذيتأيساماذهرثايفهرمأنم

رشعيناثدحألاموي10)راهننمتاعاسعستأيفمورلاكلمليسبيفوتو

نمتلخةليلةرشعيناثلاوهونيثالثوعبسوةئاغالثوفلاةنسلوألانوناك٢٠
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رشعدحاوةنسنيعبرأوًابستكمةّدمناكوةئامعبراوةرشعتسةنسلاوش

ةنسنوتسونامثذئموي"ةرعوًارهش

ىلعًاكريرطبنويدوطصألاريدسيئرسويسكلاريصأهتافوموييفو

همسرييذلاطالبلانمنيطنطسقهاخارضحأمايأبهحاينلبقوةينيطنطسقلا

نمءيشبنفكيالناوبابلكيفهآرامبهـيلاىضووةينيطنطسقلاجراخ•

ناو؛روبزعوأايسحاًرانيدنورشعوفينِهِبنفكامَمْوقوأ،ةيكلملاسبالملا

نعًاَجراخ"ءاًّيسوهيلعوهنعريغصريديفهتربقمنوكتوكولملاعمنفديال

دقناكوءابرغلابكرشيويلهألاانحويرامسيدقلامسا(487)ىلعةينيطنطسقلا

ةصنو(شوقتتينتو)هنيوالتةفكيفنسحلاقئافماخرنمًاوجهسفنلاًدعا

نأنعهيأرىنثأًالو.نيفلاسلاكولملاةرَجأعمنييلوطصوالاةسينكيف١·

ملوكلملانيطنطسقهوخاهيفنفُدنأىلإهلاحبنرجلايقبِهيفكانهنفدي

.هتايحلوطةّينجلاًامزالهيزوهبرشموهمعطميفًاّرصتقمهكلممايأعيمجلازي

نيعلالاملانمفلخورغُصامواهنمُلجامهتكلممرومأرئاسيفهسفنبًارظن

نمهدجوامعيمجناكوؤ)ةكوكسمبهذأراطقفالاةتسةا)تماصلا

ريغالريطانقةعبرأكلملاىلعىوتحانيحلاملا١•

نقلطاو4)نينثالامويرحسأاًدرفنمكلملابُهليعُدونيطنطسقهوخاهدعبكلمو

مهريغونايصعلاىلعسرافكألاوًاضيأساقفلنيقاوملانمسوبحلايفنمعيمج

اموتابلاطملامورلادلبلهأنعطقساومهتاقاطىلعسانلابتروْمارجلايوذنم

رواجتيتلاةيكلملاعايضلانمبرخيام6)وعافترالانعةراًدئازمهنمجرختسي

كيلمتوهيلعةيحلالامعابهباحصأضعبمهو،اهترامجدوعتنأ7)ىلامهنمموقلك٢٠

ةعامجلحكومهلحكومهلاحفرعفهريغمهنميقبنكيملوساقفلادالوأدحا

نظلامهبءاسأنمممهريغ
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مويلايفةلوهمةلزلزةينيطنطسقلاةنيدمبثدحهكلمنمةيناثلاةنسلايفوأ

1)ةريثكةينبأاهنمطقسوةئامعبراوةرشععبسةنسلقفاوملالوألانوناكنمعبارلا

زاـخبالاكلمسجرجنيبطارقبقلطأدقةدمبهتافولبقكلملاليسابناكو

كلمو،كلملانيطنطسقمايأيفهوبأيفوتهلوصودعبوهيبأىلإهداعاوةلجركأمهوأ

بيراحت-ةنباُهَمآهرومأتربدوغولبلانودثدحرذثمويوهواذههنباطارقبهدعب•

اهمّلسيتلانوصحلاعاجرتساُهلهباحصأنّسحلكلملاليسابىلإناجرفساملسيذلا

سنموميكاربلاالوقينهمالغنيطنطسقكلملارّيسف،اهلضرعتلاوكلملاليسابىلاهوبأ

ىسواهنملتقواهقرحواهبرخافؤ)وكمنمةثلاثلاةنسلايفةيزاخبالاىلاركسعلاب

اهيلاشويجلالصتملةنيصحعضاوموةعينملابجينوقابلامصتعاوهرادقممظعيام

لصنتلابطارقباهدلووبيراحنسةنباةكلملاةلاسربمهئاسؤرنمةعامجهيلإجرخف١·

كلملانيطنطسقلاةصلاخلاةالاوملاوةحيحصلاةيدوبعلا4)طرشبوهيفراذتعالاوىرجامم

سنموميكاربلاالوقينداعوِهبءاضرلاعقوامىلعمهنيبوةنيب

كلمللبدتينابُهصاوخهيلعراشأف،هسفننمسيلونيطنطسقكلملاّلتعاو

ةبهارّنهنمةريبكلاتانبثالُثهلناكوهتانبىدحاُهجَّوزو"هارينمهدعب1•

نيبوُهنيبةلصاولاةبارقلسوالوبوريجرألاقيرطبلاسونامورىلعمهرايتخاعقوف

نيطنطسقنكذلاتالاخءانبأًاعيمجامهيوبأنأكلذو6)اهلعماجلابسنلاوأهفالسا

نيفلسياذهسوناموردجسوالوبوريجرألاوكلملانيطنطسقوليسابَدجنوالنيا

نيطنطسقكراشرخألايفو.راكربًائدقناكيذلاخيشلاسوناموريتنبابنيجورتمو

ةجيزتناكو.انباتكنممّدقتالفهلاحانحرشامىلعكلملايفنوالنيا٢٠

نيطنطسقةكراشموكلملاىلعهئاليتسالبقخيشلاسونامورةنبابسوالوبوريجرألا

سونامورنيبوةنيبةعماجلالاحلاهذهكلملانيطنطسقةاعارملو.هيفنوألنيبأ

نُمهلقوهيخاليسابتومدعبكلملاهيلاىضفأاملوأذنُمهَعفرسوالوبوريجرألا
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ةينيطنطسقلاسخربياهفيصنأىلإةاضقلاءاضقنموةقرطبلاىلاةراتسطوربألا

ىظعلاةسينكللًامونقأُهلعجكلذدعبوةنيدملارومأيفرظنلايفكلملاةفيلخوهو

ُهلرهظاولحكلابهدّدهوهضرميفنالانيطنطسقكلملاهاعدتساف1)ايفوصايجآ

"ءاغْمِهساتلايفعرشدقوكلملابهـسقتعطينممُهنأهبلصتارمألكلذنا

هيلاضّوفينأىلعةميزعلامأتوهو2)ةداعاعبارلامويلايفو.ةينيطنطسقلاجراخىلا•

سانلانموريغنمكلملابقحأوهذاينيريإىطسولاهتنباهجوزوهدعبكلملا

كريرطبسويسكآلاحسًفاجّورتمروكذملاسونامورناكوامهنيبيتلاةبارقل

ىلعدئاعلاوأحالصلهتأرمانمسونامورقيلطتأيفكلملانيطنطسقةينيطنطسقلا

4)مورلاةكلممُهنمضتامعيمج

ةافودعباهيفةعزانملامولعوةكلمملاىلاهسفنخطتنملكعطمحو

لّوعامالوهسفنيفامملعتاليهوسونامورةأرماكلملارضحافكلملانيطنطسق

ُهْلاُهْنِعُهغلبدقهنامهوأيذلارمالاهلحكَيديريُهنأاهملعواهلجررمأيفهيلع

دعباهيطعيواهرايتخاببهرتتواهرعشقلحتهيلعيقبينأتراتخانافهيلعَمّدق

اهقافشالفةنسلكيفريناندريطاقةثالثهنمّلغتستتاينابهرلامسرباًريدكلذ

امىلإتعزأرتنالابًافوغشمناكامهنمردحاولكناللحكلانماهجوزىلع

اهلاملسوتبهرتواهسأرقلحيتقولاكلملارمأف،ةينابهرلاىلإتباجاوُهسمتلا

دقُهناوُهلهبدتناامبهملعاوروكذملاسوناموراهجوزرضحامثهباهدعوأيذلاريدلا

،ىلوألاهتأرمالىرجامفرعوهدعبكلملاامهيلادريوينيريإهتنبابهجَّوَزُينأىأر

سويسكلاكريرطبلاىلصوىطسولاىنيريإهتنبابهجزوًارصقهلعجلاحلايفو

ةنسيناثلانيرشتعباسسيمخلاموييفكلذوهيلااهملسوةيلاكتيفاهيلع٢٠

ةئامعبراوةرشععستةنسلاوشنمتلخةليلةرشعتسلوهو134·

هتنباةجيزنمهلعفامبهتكلمملهأعيمجىلإكلملانيطنطسقبتكتذفنو

.امهلةعماجلاةبارقلهدعبامهيلاكلملاهضيوفتوسوالوبوريجرألاسوناموربينيريإ
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نميناثلانيرشترشعيناثءاثلثلامويكلذوكلملانيطنطسقيفوتمايأةسمخدعبو

عستهرمعوارهشرشعدحاوناـتسهيخاليسابةافودعبكلملايفُهلوةنسلا

ةئيسنوكتسو

مورلاىلعسوالووريجالاسوناموركلت

يضتقتةنايدلاوةنامألاوميقتسمىراصنمهذاسنموميكاربلاسوالوقينُءرَّرقامىلع

هيخاةنباجوزنأىلعمهعملاحلادكآومهنيبوهنيبةشحوملاةلازإومهتفلؤَم

بيراختسةنباهتدلاوتدرووزاخبالاكلمطارقبىلأسوالوبوريجرالاليساب

ىلامهئاسؤرنمةعامجوهدالبةنهكسيئروهوقيلثاجلاينعاسكيلوثاكلاو

تماقتساو0طارقباــهجوزىلإسورعلااوذخاوكلذاودقعوةينيطنطسقلاةيدم١•

زاغالاومورلانيبلاحلا

شعرمدلبيفميقيانحويىمسيكرطبنييبوقعيلنابكلملاسونامورىلاقّرو"

ُهعمصخشوُهصخشأذقنأفندمللةفقاساوةنراطممسيوةيكاطنأكريرطبىعسي

نأيفةينيطنطسقلاكريرطبسويسكلاىلإمّدقتو،هتقاسو.هتراطمنمةتس

يفهبطاخيونييكذوثرألاةفقاسألاوةنراطملانمهدنعقفتأنممدهشمبمهرضحي1•

نمعفدوهتلبقنملوبقوةسدقملاعمجملاةعبسلابفارتعالاوهداقتعانععوجرلا

ُهلباطخلايفهتكراشموهعمروضحملةيكاطناكريرطبسوالوقينىعدتساوهتفد

كريرطبلاسويسكلانيبىرجويفوطرألاكلذيفةينيطنطسقلابرنئمويناكهنال

كرطبانحوينعذُيملويناعملاهذهيفًاباطخهباحصأنمهعمعمتجانمنيبو

.ُهنعاوعفاّدفهبعاقيالاباوفتهوماوعلانمقلخعمتجاوهيأرنعءاثالاةبقاعيلا٢·

ةتسلانمفرتعاو.برغملابارفكىلإءاقنهداقتعانعهتدوعنمكلملاسيأالو

يفاوسيخفهيلعمهامىلعةثالثتبثوةثالثهعمنيصخشملاةنراطملاوةفقاسألا

هتومدعبمهلةبقاعلاماقاوهيفننمنينسثالثدعباذهانحويتاموسبحلا

نمركبرايدىلإبرهفهرضحينمذقنأهلاحكلملاسونامورفرعاملفهريغكرطب

مالسالادالب٢٥
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يسيفهداسفإلصاوتوماشلايفحاّرجلانيبجرفملانيبناسحةثاعإتعباتتو

اهايإةزايحوتالغلاكاردإتاقوأيفدالبلاهدصقوناطلسلاباحصالهبرحو

هرماديزتوةيربلاىلإءاتشلايفهلوخدو

0.19ةنسىرخألاىدامجيفنييبلكلابرعلاريمأناـيلعنبنانستامو

ةرامالاُهلدقعوُهعنطصافرهاظلاىلانايلعنبليللايلانيبعفارهيخانبالخدو

كآسعلاهيلاتفاضناواًركسعهعمرّيسوِهتعنانستاعاطقإهضرعونييبلكأىلع

نيناسحبحمهعمجأباودصقوبرعلانمةعاجًاضيأبذتجاوماشلايفةميقملا

مهناقىلعاقفتاوهتنواعملبالكوتوشادرمنبحلاصهيلادروو،حارجلانبجرفملا

ءاعبرألامويةناوحتالابفرعيعضوميفندرألارهنىلعةيربطدلبيفبرحتاوفاصتو

مهنيوحلاصنيببرحلابشتاوةئامعبرأونيرشعةنسرخآلاعيبرنمنيقبسمخل١"

طقسفهفرعيالوهوًاحلاصموقلادحانعطفُهنعلزعمبهتريشعوحارجلانيبناسحو

يربربلاىلإهبردابوهسأرعطقليللايلانيلاعفركلذدعبُهفرعوهسرفنع

ىلامهرساباومزهناحلاصلتقببرعلاوناسحملععموناطلسلاركسعبحاص

اديصوصمحوكبلعبيفنوميقملاحلاصباحصأفرعاملو،ةعاجمهنملتقولابجلا

ىلوتساو،ناطلسلاباعلااهداعتساواهعيمجنعاولختُهَلتقراكعنينصحوةينفرو

رذئتقوناكو.جبنموسلابوةبحرلاىلعواـهلامجوبلحىلعحلاصانبالاقورصن

مورلاشويجعمجفسليدنقسألابفرعيوليئاخيمىعسيمداخنابطقةبكاطناب

كلذبهيلاكلملارماريغببلحدلبةلتاقملاًدصاقةكاطنانعراسوُهنمةبيرقلا

اهنوصحضعبلتقوامهدلببحيفهيأرنععجريملفءافطالوحلاصانباءاقالتو

ةنسلانمىرخألاىداجنمتيقبةليللسيمخلامويةتغبهركسعمبرعلاتسبكف

ركسعمزهناوةعاجنيقيرفلانملتقوءاقللدادعتساريغىلعرايقيفلزانوهو

امرثايفاحطصاوحلاصائبأهفطعتسافركسعلالزنمنمبيرقعضومىلامورلا

امهنيبوُهنيبلاحلاتماقتساوىرج

ةالونعهفرصفاهلُهضّرعتوحلاصينبادالبلاهبرحكلملاسونامورهيلعركناو
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"رمآناكوامهيلعدقحوحلاصينباىلعًاضيأكلملارركتو.هيلعطخسوةيكاطنا

..نالاةكذيتأيسامىلعاهعم

بلحهدصقحلاصينباىلعكلملاسونامورسفنيفًانماكناكيذلادقحلاراثاو

نيعبراوىدحاوةئامنالثوفلاةنسنمراذارخآءاثلثلامويةينيطنطسقلانمزربقاهوزغو

لـيملقلاىلإراسو0ةئامعبراونيرشعوىدحاةنسرخألاعيبرنمنيقيعبسلوهو•

الوبورحلابمهلةريخالنمماًرفاوتماًددعوًاريثكًافيفلاهيفدشحوركاسعلاعجو

اورغصوبلحلهذخاهركسعلهأنمةعامجهيلابرقو.ةركللًالاثلاءاقللةبرد

هعمسفرصوهاوهلهتقفاوملمهلاقمقدصومهمالكبرتغافبرعلالاحهسفنيف

ظقيتلاوظفحتلانمةسايسلاهتضتقااملغأوهفالخيُهَلنيِحضتملاةروشمعبسنع

.لتاقيىتلادّدَعلاوتالآلاةيكاطناباًدعاوباوصلاهيضتقيامببابلكيفراهظتسالاو١٠

ةينيطنطسقلانعهلاصفنالبقةدهحلاصانألاقورصنهيلاذقناو.نوصحلااهب

ناسحيلصتلاوةقرطعيمجيفهعمهبحصتساوالوبقىبأفقيرطلايفاهلوسرةَّيلو

هلهأنمةعامجهيلاذفنافماشلادالبىلإوزغلانمكلملاهيلعمزعامحارجلانيأ

يدينيبريسملاوهتازغيفةمدخلاُهَللذبيِوهبَمهامىلعهمزعيوقيةبتاكموةلاسرب

لآعمحلاصانبالاقورصنًاضيأذقناو.هجتلاثيحىلإهباحصاوهتريشعبهشويج١•

نعوامهسوفننعكلذلثمنالذبيشادرمنعلماكّناُّدَلَعَماهمعنباحارج

مهتافوةعئارءايإمهتحنلاثمىلعمهئاهرمهعيمجيطعيناوامهباحصاواهتشع

ينباىلإًاضقالوسرذقنادقمهتافاوملبقاك.كلملاىلامهعيمجدفووهولذبامبُهَل

جورخيفامهتسةثادحلاهيلعّمتةليحنمهقافشإنانمضتتةبتاكوةلاسرحلاص

نأامهنمسمتليواهؤادعأاهكلميوامهريغيديأنمتجرخاكامهيديأنمبلح٢·

امىلعيفويوامهحارتقاىلعديزياملاومألاودالبلانماهنعامهضّوعيوهيلااهكلسي

رهتشادقوبلحىلإلوسرلاىضاقلايفو.باوجلاليجتيفدكأواهسوفنيف

اهباحصاوحلاصانباجرخواهلامجنم"قلخةيدملاىلإّدشحوكلملادصقباهيريخلا

فقووههجويفعاعرلاوماوعلاّرقُتو٠هئاقللحالسلانيلماحامهدلبيفنمرثاسو

لوسرلاالقتعاوامهنونظتءاسواشحوتسافامهيلإلوسرلاُهّلغامىلعحلاصانبا٢•



نعكلملاباوجنمامهيلادرياملًاراظتناهعمدروًاغباوجلابهتداعانعاعفادو

يفًاعمطوحارجلآعمواـمهمجنيأدلقمعمهيلاةذفانلاتالسارملاوتابتاكملا

ىلإكلملالصوو·ماشلادلبىلاهلودعوامهدلبدـصقوامهبرحيفهيأرنعهعوجر

لثوةنسلانمبجررهشنمتيقبةليلةرشععبرألنينثالامويرثألايفةيكاطنا

.ىهتنافمهباحصأىلإمهعيمجرييستوحارجلآودلقمقالطاىلعلّوعونيرهنلانيب

مهقطاومهيلانسحوحارجلآىلعمعنافنييبلحلانمهلوسرىلعىرجامهيلا

وهثيحيميقينأُهلمسروًايكلمادرطمهذقناامةلمجيفمهبحاصىلإمهعمذفناو

ةدهلابدراولالوسرلاواًدلقمرتخاوُءرمأينيأهقوهدرطمرشنُهنمُهرقفرعاذاو

رهاظيفكلملاثبلوهلوسربحلاصانباهلعفامىلعةلباقمامهيلعًاطاتحمةكاطناب

نينثالامويبلحىلإًاهجوتمراسوديدشكنضاهيفاهلهالانو.مايأةعبسةيكاطنا١٠

ةدشلاضرملاهركسعىلعىلوتسادقوبجرنمنيقيعبسلاوهوزومتنيرشعوعباس

ظيقلاةومحورحلا

داعوةّيربلاىلإبلحيةعلقلانمامهبابساوامهميرححلاصانبالاقورصنجرخاو

فاــضنانموهباحصاوهتريشعيفهوخارصنهجوتوةعلقلاظفحلبلحىلالامن

مورلارهظتسافمهودرطومهوردابتفراـبـقةيحانيفاهَوَقْلفكلملاركسعوحتهيلا

ءاماللبجلانمبيرقعضوميفزازعادلبنملكىلعهشوجيكلملالتقومهيلع

قدــنخلاعيمجيسارتلابةلاجرلاترادوًاميظعًاقدنخهركسعلوحبرضوهيف

.ءاملااهيفيتلاعضاوملابرعلاتزاحومهكاسعيفمورلاةداعهبترجامبسح

اهباوعستاو

هيلاةدوعلاوهزيمتوهتدهاشملزازعانصحىلاهركسعنمةفئاطكلملاذقناو

عبتو.يغبنيامنوصحلااهبلتاقييتلاتالآلاوةلتاقملانمهيلإذفنيلهلاحكذب

دــعببرعلامهدراطف·هفيفلوركسعلاةقلعتمنمةعاجوةردقتملاةفئاطلاكلذ

مهضعبتبثوةلتاقملارثكأمهمازهنابمزهناوةقلعتملامزهنافزازعأىلعنممهفرصنم

اريثكحاددعنيمزهنملامورلانمبرعلاترساوةعاجنيقيرفلانملتقواولتاقو

\
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راهظتسابهيفنمسوقتفعضوركسعملاباورادوبرعلامهعبتوةنسلانمنابعش

نمىلعبرعلاقيضورسأومهنملتقنمدقفيومهباحصأةيزهبومهيلعبرعلا

اولمحوسارتلاباحصأةلاجرلانمهفارطأيفنماوشوأوركسعلانمجورخلاموري

لزختوءاوداعوهوبهنوركسعلايفيذلاقوسلاىلعاومجهوقدنخلااوطحتومهيلع

مهرارضتساكلذىلافاضناومهيفبرعلاعطدكأفمهبحومهعفدنعمورلا•

تناكدقلاحلاناوةازغللقفاومريغناكتقولانأرذئنيحكلملاقفختوءاملاةلقب

مويلاكلذدغدحالامويليحرلاىلعلّوعووهامريغىلعىرجرمألانأويضتقت

عجرمثءاهصخشيتلاتداّرعلاوتاقينجملاقحوةيرسلاباحصأهيفمزهنايذلا

هيفوهيذلاعضوملايفماقاوريسملانعهيأرنع

همزعمتنابعشنمعباسلاوبآنمرشاعلاوهوهيناثنينثالاموينكألو١٠

برطضاومهلقثاولمحوهـيفاوذخاوليحرلابسانلارمأوهدلبىلاةدوعلاىلع

يفمهيديأاوعضوفنمرألانمةريثكةعامجمهعمناكوًاميظعًابارطضاركسعلا

سأكلاباولغشوماحزلاةرثكقدنخلابنولكوملاةلاجرلاتقّرفتوةنتفلاتدازوبهنلا

طلتخاوريثكةلّمحملاباودلانمهيفطقاستققدنخلامدرنعمهسوفنصالخ

ىلإقيرطلامورلاذـخاومهيفمهعمطنكتساوركسعلاعضوميفمورلاببرعلا١٩

ملوًاضعبمهضعبقحلومورلالـمجسروقدلبيفاولصجوهيفاوعلطونيمزهنملبجلا

ةامرلاةلاجرلانمةعامجُهعمنيقابلاىلإفاضناومهنمليلقألاكلملاعمقبي

اوذخاوةينفلابطوبهنلاىلعاورفوتومهعبتتنعاوفكبرعلامهباهفمهومخل

دالبىلإًاهجوتمةكاطنانعكلملاهيفلحريذلامويلاذنمناكفهردق"لجيام

ناك.ًامويرشعةسمخمورلادالبىلإلبتنماًدئاعهيفلصويذلامويلاىلاوماشلا٢·

ايرتشاومويلاكلذيفارسآنارخالانانثالاو.ةلزنممهنودأوهوةعقوملامويزازعا

الأمهزئاسنمدقيملونيذوخأملاىرسالارثكاصلختواصلختوبرعلانمامهسفنأ

نمناريمأمهتلمجنممهريغوبرعلانمةعامجًاضيأمويلاكلذيفلتقوريسيرق

مهلثاموبرعلالج٢*



ةينيطنطسقلالخدوًاموينيعبرأوًافينهتدوعدعبمورلادالبيفكلملاماقو

نوميسفَلَخوِهيلعقفتأامرثايفاهنعهتيلاهبيرجيثداحنمًارذح

بحدالبىلإوزغلبهأتلاودادعتسالاُهلمسروكسعلاعممداخلاراّيسبوطوربالا

رصنراسهدالبىلإبلحدالبةيحاننمكلملاداعاملو·هايملاةرثكوءاوهلادربدنع

اهيلاهمّرحوهلهابرصنقبسوبلحىلاةلحلانمامهبرحراضحالحلاصانبالاقو

طسوتنمةطاسوببلحنعُهضّرعواهعالاءاخاعفدوةعاقلاىلعواهيلعىلوتساو

اهلامجوجبنموسلابوةبحرلاامهنيب

ُهأسيوهيلارذتيوُهفطعتسيوُهدَّبعتيكلملاىلإبتكحلاصنبرصننأمث

بلحكلمنممهريغوهـيلعهوبأناكامىلعُهَيرجيناوهتيدوبعنعهدعبيالنا

ُهلةمدخلالذبيونيطنطسقوليسابنييضاملانيكلملاهفالسأنُمهمّدقتنمعم

ريغبماشلادالبنمهجتأثيحىلإهباحصأوهلاجربهركاسعوهشويجمادقريسملاو

هتالودحاكبلحيفُهلعجيناوهتالاوموهتعاطبةرهاجملاوُهلاهمزليةفلكالوةنؤم

همّدِخنمهيفهيلعلّوعيالفهتباجاوهتعاطتحتريسيُهناوهتكلممدالبيفنيذلا

.ىنعملااذهبُهنعةبتكملاوُهلةعافشلابلجنهدنعلقتعملاكلملالوسريضاقلالأسو

ًاضيأُهأسورطقزلاقيرطلامدخلاطقفاهيلعنابطقلاحلايفةيكاطناىلادروو

هركذيتأيسامىلعكلذيفلاحلاترقتساوكلملاعمهلاحطشوتوُهلةعافشلا

لبجنينكاسلانيملسملاعيمجىلعىلوتسادقيفودارلافرشمنإرصنناكو

عايضلانملبجلاكلذيفامىلعومورلايديأتحتوهاميفهيلياموفداورلا

طرشوبيتساوةديّدُمسبَحوهيلعًاضوبقمةيكاطنأىلإلمحوهرمألحفتساو

وهامىلإداعوقلطأوةيدوبعلاوةعاطلامهلُهنمهيضتقيامبسحبفّرصتلاهيلع٣٠

ةَدمُهسبحوسيلدـقسألانابطقلاليئاخيممايأيفةيناثةعفدهيلعضبقوهليسب

ُهنمذخاوُهفلحتساوُهنمهركتلاحىلإدوعيالناوةّيضرمًامدخُهَللذبوىرخا

لبجنممورلالمعرخآيفنابهيلاحَّصنتوةروثأملاةقيرطلاهكولسىلعةنيهردلو

ظفحيعينمنصحيفنوكيناحلصيعضوميهوةقشملابفّرعتةعيضفداورلا

ُهنمةبيرقلانوصحلاباحصأنيملسملانمهيفداسفلامورينمملمعلاعيمج

\
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كلذمهلمتناوهئانبىلعاولّوعدقمهناواًديدشًاقييضتمهنوصحىلعهبقّيضُيو

مورلانونكميالمهنأركُذوُهلةرواجملامورلانوصحعيمجتّرضتساولبجلااوكلم

نوكتومورلهتراعاىلعهدعاسيوهئانبىلإمهتقباسمبُهلنذأينأُهلأسوهتراعنم

ُهلبتكوُهسمتلاامىلاةباجاف.هتالاومحيعوهتحصانماهبرهظتةمدخكلذُبهل

اهتالونعهفارصنادعبوةيكاطنابهماقمةّدميفةدحهيفثدحيملوًالجسكلذبه

رهظاوروكذملاعضوملايفعامجالابنيملسملانًماموقروكذملافرشمنيبرصنقفاو

ًامجمهعفدلمورلانمةعامجكانهىلإراسفنصحلاةرابعلوًهاغامهعامجانامورلل

فرصدُقهناروكذملارصنمهمهوأهلبجىلامهلوصوعمو0هودصقمهنامعز

نودومهنودهسفنلنصحلاربتعينأىلعمهقفاونأدعبهلاجروهتريشعبنيملسملا

عانصلاودّدَعلاوتالآلانمهترامجيفهيلاجاتحيامهوّدمينأمورلانمسمتلاو.مورلا1·

مهفقوتساو،كلذدعبمهيلاةملسيُهناويأرنيلسمللدّدجينألبقةعرسبلاجرلاو

هررقامهيلعدسفيفنوملسملامهببيرتسيالكلهتيحانىلإمهنمردحأعوطنع

ةأفاكملانسحنمهوجريامومهيلابرقتلاكلذيفهيتأيالفهضرغعيمجنأرهظاو

ُهسمتلاامعيمجيفُهلاونعذاوِهبَّنظلااونسحاوهلوقمورلازرتغافهذههتمدخنع

نملةعنمِهبراصُوهَبابماقونصحلاهيلعرادالوءاعدتساًائيشهوعنميملومهنم1•

مهيلعجتحاوُهنعمهعفادفهيلامهعوطوأمهيلاهميلستيفهودهطضاهبنّصحتي

يفرخآنصحةرامجيفعرشومهيلادنتساوةبراغملابدضتعاوججحلانمبورضبهيف

ُهُعفدفليئارسكفرعيهلبجنصحنيبوةقينملابفورعملانصحلااذهنيبرخآلبج

اوحلصاوتالتلابهونحشوالاجرهيفاوبترواًدجًاعينمًانصحهيفاونبوُهْنَعمورلا

اوتاوهباحصأنمةريثكةعامجاوملـتقوفرشمنيبرصنباوعقواوءامللجيراهصهيف٢*

يتلاجيراهصلا"يلتمتنأىلإءامللةريثكيلاوخليئارسكبنصحيفاودعاومهيلع

اًدجرفلختمناسناىلعظفحيفٌلَوُهَوِهنيحيفرطملاءامنمهيف

مكختساةروصلاكلتىلعاهدصقيتلاةازغلانمكلملاسونامورداعًالاو

يفميقملالمهأومدرلالامعأنمهيليامىلعتاراغلالصاووفرشمناعبط

ىلعهيفنوميقملاووهرصتقاوءاملانمراكتحالابماّمهألاليئارسكبنصح٢*



!ملاواهنمغّرفتيام"الميفاوعضومهنمءاملابرقعميلاوخلاكلتنملامعتسألا

ةحصانملاوةمدخلانُمهلرهظاوفرشمنيبرصنلنيقفاوملانيملسملادحاهيفميقملاب

نصحلاىلإلوخدلايفهبةقثلاوهيلاناكرتسالاو،هبنمألاىلع"ّرفيامةفطالملاو

اذهحــصنتفءاملانمنصحلايفامعيمجغرفوهرومأىلعفوقولاوُهنمجورخلاو

تعدف.هرصاحوهفيفلوهلاجربردابفكلذبهربخاوفرشمنيبرصنىلالجرلا*

ىنبو.هيفنمعيمجلوةكلموشطعلاةدشلهيلاهميلستىلإهيفنيميقمللةرورضلا

هوزربدلبوةيقذاللانيبرخآًاصحرمحألاينبنوفرعيلبجلالهأنمنورخآموق

رخآمهبهبشتًواضيأًاصحجانغينببنوفرعيهلهأنمموقىنبوسلطالبابفرعي

يوقينوصحةسمختراصفًاضيأرخآًاصحرّبعوحشكأنيبابفرعُيمهتريشعنم

لاـعأدـصقىلعمهتعاجقفتاو.هيليامولبجلاعيمجىلعاولوتساوًاضعباهضعب١٠٠

رهاظلاىلعفرشمنيبرصنقفنومهرمأُمافتواهيلعتاراغلاومهلةرواجملامورلا

اهيضاقوسلبارطيلاوضهنتساو·مهدنعُهُلعفريكونيملسملاىلعورصمبحاص

امهعمعمتجانميفاهيلاراسواهذخأيفمهعمطواهتلتاقموهقرمةزانمىلا

ةيثًكامايأاهولتاقواهورصاحونوصحلايفنيميقملانماهلاجرىلإفاضناو

ىلإهلوصورثايفراسفاهيلعتابطقرطقزلاقيرطبلااطيقنةيكاطنأىلإدروو1•

مهوحتههجوتىلعمهفوقوعمواهنعنيملسملاعفدواهيفنيميقملاةدجنلةيقرمةيحأ

تالغلاولاجرلابةنحشونصحلانمةورخاامدّدجواهيلانابطقلالصوواولحر

ددعلاةرثكيشاوماهنمقاتساوًاريثكٌددعاهنمىسوًاقرعدصقوتالآلاو

فرعتبلحلامجأنمةعيضىلاهقيرطيفلدعوةيكاطناىلاداعوقحوبخاو

ىفاوواهحاتجافمورلالامعأنممهرواحيالفثّيقلانورثكياهلهأناكنييروكب٢·

ىلعةيكاطناناطبقاطيقينعمعمتجاو،زازعأوزغلركاسعلابرايتيسوطوربالانوميس

وهونيعبراونيتنثاوةئاغالثوفلاةئسلوالانوناكيفاهالزاواهيلااراسوكلذ

اورساوهوبَرخاوهيفاموضبرلامورلاكلمو.ةئامعبراونيرشعوىدحاةنسةجحلاوذ

هيفعمتجاناكدقوهيفنمىلعاورهظتساو"وكتهونصحلااولتاقوُهنمةعامج

مهسوفنلنامألاسأكلاىلعاولّوعوماقملامهبقاضوسانلانمريثكددعدشحتو2•



- Y1A • -

اوقحافركسعلالهأنمةعامجعّرستو.مورلاىلإهميلستونصحلانعجورخلاو

نوميسىأرواهراجشااوعطقواهعيمجىلعاوتاوزازعادلبنماهيليامولبتاوبرتلاو

امهدلبىلاةدوعلاوةياغلاغولبنودىرجامبءافتكألانابطقلااطيقنوراكتبسوطوربالا

ءاسنلانمفالآهيفعمتجاوهيلادشحتدقدحاوامهنمبرقلابنأامهبلصتاو

الدعفمهذخاركسعلامهدصقناوىرقلاوعايضلالهأنممهريغونايصلاوه

تابتاكمنممّدقتاملهيلعءاقباحلاصنأنادلبنمرخآءيشبًاّرضُيملومهنع

ةالاومنمهدعبيالأوهعانطصايفهيلالصوتلاوكلملافاطعتسااهيفسمتليىتلا

طستوكلملاعمهلاححالصإيفرنثيحةكاطنأنابطقطقنعرشو،ُهةيدوبعلاو

نُإهلمحيالاموةدبؤمةدهوةملاسمُهعماررقوةلاحبلحبميقملالوسرلاووه

بهذلاقثميًامهردنيتسفرصمهردفلاةئامسمخةنسلكيفكلملاىلإحلاص10

"ةقيثوكلذببتكو.ةنسلانمنيمختيفلاملالمحيوبلحيتقولافرصبسح

ناويديفنوكتلاهادحايفهسفنىلعدهشاوةطخحلاصنيبأبتكونيتخسنىلع

نأىلإًاعصرمًابهذًابيلصاـهعمذقناوىرخالاةخسنلايفهطخبكلملاعقووكلملا

طرشلابءافولابًانامأحلاص

حلاصنياقلطاوُهعمنمعيمجوشادرمنيبلماكنيدلقمةكاطنانمقلطاو

"نيبلاحلاتماقتساو.هباحصأرثأسوبحيناكمدقملاكلملالوسريضاقلاًاضيأ

كلملالبقو14٢٢ةنسىلوألاىدامجوهو١٣٤٢ةنسرايارهشيفكلذونيتهجلا

رطقرلااطقندهتجاو.اهنعًءزاجوًاّمدقتمهيلااهذفنآناكيتلاحلاصنباةيده

مهعوجروجانغيلإينبورمحألاينبوفرشمنيبرصنحالصإيفةيكاطنأنابطق

ماعنالاومهيلاناسحالابمهدعوومهيديأيفيتلانوصحلامهميلستوةعاطلاىلإ٢٠

ررقًاملفهيفاوبغرالوكلذىلااونعذيملف.رهدلالوطمهلاححلصيامبمهيلع

بلحنملوسرلايضاقلاداعواًدْأَقُمهمجنيإهللارّيسوحلاصنبرصنعمةندهلا

"أشنأيذلاسنطالبإنصحىلعلتُقمهنوصحلاتقلهلوصونمنيمويدعبراس

يفنمعيمجووهفرصنينأىلعنامألابهيلاُهّلسفهتلتاقميفعرشورمحألانابإ

ىلإ"ولصوأًاموقُهعمرّيسونصحلامّلستوكلذىلإُهباجافنيملسملادلبىلإنصحلا٢*

\



امماقوهليصحتيفةدايزلاهيفنيميقمللمسروددعلاولاجرلابنصحلانحشو،نمألا

كلذىلعًاضياهيلاهوملسفجانغيلاينبنصحىلاُهنعلحروهترامجنمهيلاجاتحي

هزلاوحشكلانأنصحاضيأكامُم،هيفةدئافالذإضرألاىلإةرخافطرشلا

هيضتقيامبهتدواعمىأرو.هذخاهلّميملفُهلتاقوُهزاوةقينملانصحىلاراسو

قاتساوةعاجًاضيأاهيفىسوًاقرعىلإُهنعلحروىلوأدّدَعلاوتالآلانمهلاتق•

ةكاطنأىلاًانكلوةريثكيشاوم

وهوكلملاةرضحنمهدوفوهيلاداعاملُهنأفحارجلانبجرفلاناناسًحاّماو

كلملاجورخيودادضأىلعقوستهيلاهذفنايذلايكلملادرطملارهشاوةيكاطناىلع

نيبعفارناكدقوهدالبهكلمتبمهدعوتوهشويجيدينيبوريسموماشلادالبىلإ

ءايآةوغّوسامرثكأىلعاوضبقاوناكمهنألًاضيأةبراغملانمشحوتساليللايلإ١٠٠

عقوومهتاداعمىلعُهعمقفتاوحارجلاناناسحرهظف،"دورفاوعاطقالانم

ةدوعدعبىرصبةيحانيفةميظعةعقوةبراغملاشويجبحاصيربربلانيبوامهنيب

برعلاوناسحعفدنافمهيلعةبراغملاداعومهيلعبرعلارهظتسونيرهشةدمبكلملا

لامعألاوعاطقالانمناسحلناكامىلعةبراغملاىوتحاوةيربلايفمهنكاسمىلا

يفبتكةازغلانمكلملاداعاملو.هبزحىلعمهباووقتنيرخآبرعلاهوعطقاو1•

رحلاةَّوقلُهناوهتدوعةعرسيفببسلاِهيفُركذيحارجلانبناسحىلإًاباتكلاحلا

ةذفناوةيدوبعلاوةالاوملانمُهذبامبكسمتلاىلعةثعبيوةدواعملاىلعُهناوءاملازَوَعو

يفءافلاوهرطخوقيرطلاةبوعصلًةيوطةّدمهيلاهلوصورثكأتفدصقرلوسرعم

ودرطليربربلاىلعقحلاديدشردصلارغوُموهورمدتةيحاننمةرايسلاقرط

ناكمورلادلبنمبرقلاهيلإدراولالوسرلُاهَلنشخلهبرمالاقيضوهرايدنعءايأ٢٠

ناشطعلاءىاظلانمدرابلاءاملاعقوكهيلاهلوسروكلملاباتكلوصًواعقوتموه

نأعفارةعمراسومهتويبومهيشاومومهلحعيمجيهتريشعوهلهأعيمجيفراسف

رعشتساوناسنافلانيرشعوفينءاهزيفبلحدالبىلإادرووًاضيأليللايلأ

ّدشيومهلًابرحمهلعجيومهدالبريدتلاًدمعتحاّرجلآىدتساكلملانأنويبلحلا

لـمجنممورلادالبىلإعفارلآوحاّرجلآلخدوبالكينباودرطومهنم٢٥



ُهنأًاقالعىعدتساوةليلجتالصبرتاعفدحارجلانبناسحلكلملالصووةكاطنا

ًاّماعنأهيلعمعناوًاريثكناسحامهيلاكلملانسحأفهباحصأنمةعاجيفلخدفهيلا

هيبأىلإةدعاوًاقيرطبُهلعجوًاليزج

دمحأهللابرداقلاةافوتناكةئامعبراونيرشعونيتنثاةنسةجحلايذرهشيفو

نكتملورهشاةعبراوةنسنوعبراوىدحاةفالخلايفُهلودادغبةفيلخردتقملانيبأ•

ْماقلابقلوكلملادبعرفعجيلودلوةدعبعيوبوُهلبقءافلخلانمدحالةّدملاهذه

هللارمأب

ةينفرالوأدصقوةقينملانصحىلإاًيزاغةكاطنأنابطقرطقلااطيقينداعو

حتفف.مورلالاتقىلعاهبنووقيوتالغلاةيمالسالانوصحلاُلهأً زاتمتاهنمنال

ناكولتقلانمنامألاباهيفنمعيمجذخاواهعيمجكلموةتساهتّدعواهتجربأ١*

ُهمادقوراسوضرألاىلإةجرالارئاسبرخوناــسنافالاةرشعءاهزمهددع

صلختلاويرهنلبجيفنيملسملالامجنماتيفاصنصحلزاومورلادلبىلانوروسأملا

ًاعولخماًرهقُهنمةعرتلافةريثكةمجهسفنيفلذبوهورسانوملسملاناًكاسيئرُهنِم

نصحلايدينيبناكةقينملانصحلزتمث،هيلاًانسحمونصحلايفميقملانِمهْيَلَع

ماظعلارجشلابُهَمَدَرفُهللاتقلاعنميوهيلعركاسعلالوزننيبوُهنيبلوحيقيمعداو1•

تاـقينجنملاهيلعبصنوضرألاىواسنأىلابارتلاوةراجحلاولاوطلاناديعلاو

"ءايإهتزانمدعبًارهقُهحتفوةجرالاضعبوليصفلاحرطواًبوقهيفبقوةلتاقو

فصنلاوهو1343ةنسلوألانوناكلوأءاعبرألامويةحتفناكَوًامويرشعةثالث

نيارصنةمرحمهنمسفناةرشعوةئامنامثُهنمرسأو٤٢٢ةئسةجحلايذنم

دورودنعنصحلانعجرخدقوهناكوهلهأنمةعامجوُهلتانبعبراوفرشم٢·

ُهمدريذلايداولاكلذيفرانلانصحلاكلمنأدعبنابطقلاىقلاو.ركسملا

نمبّرختامسلكلاكلذبرثعوةراجحلاتسلكتوهيفيتلاباشخالاتقرتحاف

".ُهنعفرصناوةريللاوددغلاولاجرلابنصحلانحشويداولاررحوهقثوأونصحلا

نصحنمهرسأنمقلطُيناوءايإهميلستيفهلهأبطاخوليئارسكنصحيربعو

مهنعفرصنافاودلجتواوأفمهيلاناسحالابمهدعوومهيلاهأومهبّرُجنمةقيملا٢•



وغهجوتومهيلاةدوعلابمهدعوتوءاتشلاةّوقوبعتلانمركسعلالهألاقامل

فرعتمهلمعيفةلهآةريبكةعيضيفًاعومجنوعمجيةيمافأنصحلهأناكوةيكاطنا

هقيرطيفاهيلاناـبطقلالدعفمورلادلبنممهيليامىلعاهنمنوريغيونعريرجي

لخدمث.اهقرحاوةريثكةعامجاهنمىسوركسعلانممهبختناةعامجيفاهدصقو

اهفاضأفةروكذملانيريرجىلعضبقلاببلحبحاصحلاصنبرصنلمسروةيكاطنا*

مهيديأنعاهجورخبةيمافأنصحلهأرضتساوِهبهرمأاملثتماوهدالبوهلامجىلا

ًايظعاًررض

ةنسلارخآىهو٤٢٢ةنسةدعقلاوذوهو1343ةنسلوألانيرشترهشيفو

يقلايجركأنيبنايلسملستباهبلاةنيدممورلاكلمسوناموركلمنمةثلاثلا

راسواهيفلصحوطاسيمسسوغيتارتساسكايناملاسجرجفطلتبمهيلااهايإاهب١·

باتكلاُهعمبحصتساوةينيطنطسقلابكلملاسونامورةرضحىلاروكذملاناميلس

لكناكو.ُهلحيسملاديسلاباوجوحيسملاديسلاىلااهرلاكلمرجيانمدراولا

كريرطبلاسويسكلاوكالملاجرخو0ينايرسلابنيبوتكَمراموطةقرويفامهنمدحاو

باتًكاميظعتعوضخوعوشخيكلملاامهبّلستواهلابقتسالةكلمملالهأعيمجو

سونامورينغو٠كلملاطالبيفيتلاةسدقملاتارتألاىلإامهفاضاوحيسملاديسلا١٥

ىلوتيذلالقانلايلرعلاىلإانلاهمجرتوينانويلاىلاينايرسلانماهتمجرتبكلملا

امهصنوامهتئيهىلعينانويلاىلاامهلقن

حيسملاعوسيانهألاوائرىلااهرلاةنيدمكلامرجياةلاسرةخسنهذهو

ميلشروأضرأيفرهاظلاحلاصلابيبطلاحيسملاعوسيىلادوسالارجيانم

الوةيودأريغب"ىربتكناعنصتيتلاةيفشألانعوكنعتعمسكيلع"مالسيديس٢٠

رهطتومصلاوسرخلاعستوىنَمَزلايفشتونايمعلارضتطقفلوقلابلبريقاقع

كنعتعمساّملفقوملاميقتوكتملكبةسجنلاحاورألاونيطايشلاجرختوصربلا-

كرمأتلمحويسفنيفتررقوعنصتيتلاةرهابلاتازجعملابتبّجعتكلذيديساي

وأهذهلعفتفتاومسلانملزنييذلاهللانوكتاماكنانيتلاحلاىدحاىلع

اكامًاضرميلىفشتيكوكسدقدجسال''يلاريصتلكبتكأكلذلو،هللانبا٢•
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ءوزملاوككألهنوبلطيوكنودهطضيوكبنومربتيدوهيلانأًاضيأينغلبوتثآ

امةمالسوودهباهكسنلانيفكتىهواًدجةنسحةنصةدحاوةْيَدميلودك

"كيلعمالسلاويديسايكنمرمأرمألاف

اهرلاكلمرجياىلاحيسملاديسلاةلاسرةخسن

ُهالينرتملويلتنَمآذأرجياايكابوط:كذفنايذلاكبحاصللقفىضمأ•

نونمؤيفوسينوريملنيذلاويلنونمؤياليفورينيذلانأ·يتهجنمبوتكم

انهىلابالاندلنمُتلسرأهيسبيذلارمالافكيلاريصأنأىلاتبتكو.يل

اًدحاوكيلاتذقنأتدعصاذافىنلسرأيذلابألاىلإدعصورضحدقنالانم

،ةدبإلاةايحلاىلإةيكلنمزآسوينشيوهكييذلاضرملاويذيمالتنم

رهدلاىلإهيلعالوكيلعطلستيالفًاضيأودعلاواًدبأًاكرابمنكيلفكدلبو10

.كيلعمالسلاو

نيملسملاءاهفسمهيلاتّدتمااهولخدوةعلقلاواهرلاةنيدممورلامّلستًاملو

ةنتفلاتمحتلاومهسوفننعاوعفدينأىلإةرورضلامورلاتعدفمهيلعاوبثوتو

اونضحتوةعلقلاىلامورلادنجعلطفمهيلعاونثاوتونوملسملاعمتجاونيقيرفلانيب

نصحتفةعاجمهنماولتقواهرلايفمهنيبنيذلاىراصنلاىلعَنوملسملاُجيهواهب١٩

اوقحوةيثكةعاجمهنماورسأواولتقونوملسملامهلتاقوةسينكلايفىراصنلا

نمريثكقلخاهيلارفنو،روسلايفًاضوماوبرخوهديدحاوذخأوةنيدملاباب

فوخلاوعشختلامهلاورهظاومهنملاتقلاةعلقلايفنوميقملامورلاملعتونيملسملا
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اهيلااوداعاوةيدملاروسنمبرخاممويلارثعونيمزهنممهتعاجىلعواًريثك٢٠

ريغوةريملاوحالسلانمهيلاجاتحيامرئاساوّدعأولاجرلانماهيفاوبترواهباوبأ

برعلانمعمتجملوألارفنلانماًددعرثكأنيملسملانّمرفنمهيلاداعو.كلذ

مورلااولتقوةنيدملااورصاحوةبيرقوةديعبنكامأنمةرضاحلاوداركآلاومجعلاو

دصقو·نزاخنيمزهنماولوفةريبكةدعاوبكتومهنماولتقومهيلعمورلارهظتساف

مورلاركسعنموهّولخلطاسيمسدلباهّرلانعمهفرصنمدعبنممهنمةعاج٢٠٠٠



تارفلايفىراسألاباوربعوةعاجاولتقوُهنماورساوهيلعاوتفاهرلايفمهعامجاو

كلهومهرثكأقرغف

دييفاهنمّلكلصحوةريزجلانوصحعيمجىلعاولوتسادقريفوتبناك

مهباورقتواهثادحاباوناعتساففارشألاضعبنأدحىلعبلغتومهنارقأنمريما

اهنعمهرثكأجرخومهلاوحااودسفاومهوبهنوةنيدملالهأاوماضتساو.مهريغىلع*

يقبنكيملورمقلامساىلعيذلالكيهلاوهوةئباصلاًاعمجمًاضيأاوذخاونيبراه

ةئباصلانمناّرحيفنممنوريثكَملساوًالقعمهولعجوءاوسلكيهةنوكملايفمهل

مهنمةفاخمددعلاةرفاوةعامجاوناكو

اورهاجوةيزردلانمةعامجموزلادلبنمقابسلالبجيفعمتجادقناك

يفمهماوعنمًاريثكمهتاعُدنصحتودجاسملانممهدنعاماوبرخومهبهذمب١·

مهددعرفوتومهتلحتلـهأنمقلخمهيلاىوضناومهدصقوةعينمةقهاشرواغم

اودعوومهنيبمهنيذلاوبلحنادلبلهأنممهلنيرواجملانيملسملااوماضتساو

ةبيرقلالامعألاودالبلاىلعمهئاليتساةكفمهيديأةوقبمهاوعاوعلطاومهسفنأ

ةديعبلاو

ىلامهيطختومهرمأٌمافتلبقمهتردابمةيكاطنأنابطقرطقرلااطيقيىأرو١•

اوفطتفمهباحصاومهلاجربمهدصقهتخمرطنممهرواحينملمسرو،ثبعلاوداسفلا

اوبصنورداغملاكلتيفمهيقباورصاحومهولتقومهلثامآومهتاعُدىلعاوضبقنأيف

كلذونيبراهاهنماوجرخونامألااوسمتلانأىلإًاموينيرشعونينثالاتقلااهيلع

مهلامعأيفنيملسملامورلاعبتتوةئامعبراونيرشعوثالثةنسلوألاعيبررهشيف

اورثدواولحمضاومهوذخاومهنم٢٠

مويةينيطنطسقلابهيلعيلصوةيكاطناىلعًاكريرطبًاًيليريصأةنسلاهذهيفو

ردنكساللنيعبراوثالثوةئامثالثوفلاةنسنمناسينلوأوهوريبكلاتبسلا

دلبريديفًابهارناكاهنمرخآلاعيبررهشنمتلخةليلةرشععبرالوهو

شويجريمأيربربلانيبددرتو·حيتتومايأةيناثورهشأةسمخوةنسماقاةيديموقين

ًاطيقيننيبوقشمدبرذـثمويوهورفظملاشويجلاريمأبقليورصمةفيلخرهاظلا٢٥



نيبورهاظلانيبةملاسملاوةندهلادقعيفتالسارموتابتاكمةيكاطنأنابطق

مورلادلبفرطيفحارجلانيبناسحلوصحعمنأاهؤادتباناككلملاسونامور

ناكنمىلإبتكوةيمافأةيحانىلإراسفهيفاهزهتنيةصرفيفهسفنيربربلاعمطأ

مهكنمعيمجيفموقينأيفرهظللعّنصتلاوةالاوملاببالكينبءارمأيفرهاظتي

تسبكومورلادلبفرطىلإتلخدوةريبكةرُسهمامايربربلامّدقوبرعلانمه

ةقّرفتمهيفتناكمهلاحنالبنإنصحنيونوطسقنيبىتلاحارجلآلالجةتغب

يلانيبعفارناكومهوقتساواهنمةعامجةيرسلاباحصأذخاوعضاومةدعيف

مهيلعرهظتسونييئاطلانموهتريشعنمريسيرفنيفمهتحلفمهنمًابيرقليللا

يربربلالصوو.نيمزهنماوداعوةعامجمهنمحرجولتقواهرخآنعةمينغلاصلخو

ليللاّنجًالوهمويةيقبيقبونوطسقيفهمايخبرضوىرجامفرعولاحلايف١·

حلاصنيبرصننألكلذوبالكينبنمدحاهيلادروالوُهقيملوةيمافاىلالحر

ددهتو.بلحةنيدميربربلااهبدصقيةديكَمنماًرذحهيلامهبذتجاومهحلصتسا

بارتساو.مهايأهدصقومهعاطقاهضبقومورلابمهيلعهتناعتسابمهنمُهنعفرحنينم

ةءاسإىلعحارجلآنمنييئاطلاعماوقفتينأرّدحتوُهنعمهرخأتبيربربلا

هريسمدنعوقشمدىلإًاعرسماهيلاهلوصوموييئاثةيمافانعلحرِفهباهنوعقوي١٥

ملُهناواهرومأحلصيلةيمافاىلادرُوهُتْلاُهلزكذينابطقلااطيقينىلابتكهنع

ىلاوهيلادرترهاظلارماوألزتملايسحءوسبمورلالامعانمءيشلضّرعتي

نمءيشيفداسفلاكرتومورلاةرواجمظفحنمهفارطاباحصاوةيالونموريغ

ةبتكملاتلصاوتمثقيرطلايفمهوذخاهباحصأناكنمرألانًماموققلطاومهلامجأ

ىلعةقفاوملاترقتساوةنداهملاطسوتيفةقينملانصحذخاوةيفريسدعبامهني٢"

قشمدبيربربلاىلإلدعيوكلملاسونامورىلإهتهجنمالوسررهاظلاذفنينا

ةيحانيفًاعيمجنالوسرلاعمتجيوةكظلابنابطقلاىلإدريوالوسرًاضيأكلملاذفنيو

ودصقمىلاامهنمردحاولكريسيونيملسملادلبلواومورلادحرخآيفسوطرطنا

ةيكاطنأىلإنيلوسركلملاذقناوقشمدىلإنيهجونيلوسررهاظلارّيسو

ليئارسكنصحىلإريسملاىلعةميزعلامتنابطقلااطيقيننأفرشمنيارصنملعلو٢*



عقيامةهجنمنصحلااذهنوكينأيفلسوتهذخاوهتلتاقملهدييفنألايفبلا

كلذيربربلاسمتلاف.لاتقالوبرحيُهمورلاضّرعتتالوةعداوملاوةنداهملاهيلع

رصنةّلسدقذأببسبالووجوبُهنعىلختيالُهَّنأيفمزجوهيفدّدشتونابطقلانم

دعبالاةملاسملارّرقيالُهنأبنابطقلاُهباجاف.ُهَنودُهَلراصوناطلسلاىلافرشمنا

نكحوًامكبرحلاب"دايإوذخابوأاًرايتخاهيلاهميلستبًاّمأنصحلااذهكلمينأ•

هذهىلعةندهلانمهيفاعرشاممامتإيفهيأرىريلهلاتقوهتلزانملرئاسُهنأهدنع

نصحلاىلالاحلايفناـبطقلاراسو.برغلادادعتسالاواهنععوجرلاوأةطرشلا

عرذأةعبرأهضرعوعرذأةسمخهعافترااًروسهركععيمجيطاتحاوُهلزأوهشويجي

ىلعبصنِوهِباًرئادًاقدنخهنمًاجراخرفحو،بارتلاوبشخلاوةراجحلابًافوصرم

حلصأةعفارةرخصىلعًاسؤموًاقهاشناكنصحلاّنالوتاقينجنملابلاتقلانصحلا١٠٠

عارذةئاغالثءاهزاهلوطسبايلابارتلاوبشخلاوةراجحلابًاضيأةفوصرمةْيَنِبُهلباقم

ةلتاقملاعلطتلانصحلاىلعولعتنأىلإناقلزملابةهيبشًاعارذنوثالثوةتساهضرعو

ةهجاومنصحلايفنماوبراحيواهيلع

نوملسملاهدصقنُأهَّنَأُهمهواومورلاركعيفيربربلافرشمنيرصنعلطاو

برعلاوةبراغملاوةقراشملانماًريبكاًركسعذقناف.هيلعتبثيملونصحلانعلحر١٩

نوكلاوركسعلاىلامهئيجميعدتسيبالكينبءارمأنمةعامجبتكو.ةينفرىلإ

مهنااورهظاوسيقيلإنصحتحتركسعلالتومهنماًدحاوامليملفهعم

نصحىلعنمنابطقلالحرينأيفًاعمطهتلزانموبنإنصحلدصقلاةّينىلع

رصندّدرتو.مهبثكأالوكلذلجعزيملفبنإنصحنعمهعفديلليئارسك

المأرتاعفدلبجلاىلعأنمهيلعفرشاوُهعمةعامجيفركسعلاوحتفرشمنيأ٢·

نمةّيرسًاضيأتعّرستوءايزاخاهنمّلكيفداعوُهنظباخف؛يُشهَلَّمتينأ

نمجرخينمفطختلةلبجةيحانىلاتراسويربربلاةهجنمدراولاركسعلا

نيرخآًاموقواهسيئررساواهبعقواومهركسعلهأضعباهيقويحورلاركسعلا

برعلانمىرخأةيرسلاحلايفًاضيأىرسأونيبئاخمهباقعأىلعمهاوقأىلووُهعم

لآللحياوعقويلجاورألاىلإنابلغلاوكارتألانممهريغومهركسعيفنيدراولا٢٠٠
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مهبقحلومهودراطفحارجلآضعبوًاضيأليللايلانيلاعفارمهيقلفحارج

ًاهجوًاريمأاولتقومهباوعقوفنمرألانمةعامجيفبنإنصخيفميقملاخوموطلا

ىوقأداعومهنمةعامجنمرألالتقوةقطورتآًاريمأرسأوةيرسلايفنيدراولانم

لزيملوقشمدىلإاًدئاعكلذرثأيفهرسابمهركسعلحرونيضكارةرسلالهأ

لاتقلاعضوملهجاوملاطئاحعيمجطقسنأىلإتاقينجنملابنصحلالتاقينابطقلا•

نأىلعمهعمرمالاّرقتساوهيلعاوحراطتوهيلاهيفنممةعامججرخوفشكناو

مهلمحيولتقلانممهنَمؤيوكيلاممنيقابلاذخأيو.باقلأةرشعلّجكيومهنملتقي

ءايأهتلزانمنمنيعبرألامويلايفنصحلاكلموهيأرمهيفىريلكلملاةرضحىلإ

عباسلاةعمجلامويُهُهكلمناكو".أشنأيذلاناقلزملالمحتينألبقكلذو

غلبو%٢3ةنسبجرنمتلخةليلةرشعيتنثالوهو1343ةنسزومتنمرشع10

تاقينجنملاةرجحيليتقىتئامهيفدجووسفنةئامسمخءاهزهنمذخأنمددع

ذوخألانصحلاوهوسئطالبآنصحطضيناكدئاقوهوًاخيكُهنمصلختساو

ذخافهيلاركسعلابنابطقلاهجوتلبقلبجلاىلاةيرسيفجرخو،رمحالانيأنم

فرشمنأبغرورانيدةئامسمخهسفنيُفهَللذبوهرسأوقرطلاهيلعفرشمنأ

هصالختساللاملالـمحنمخريسكألاباحصالنابطقلانكميملنكلولاملايف١ه

اتيفاصنصحنملوألاخريسكألاعزتنااكاًرهقُهنمءايإهعازتنانمهوجريامل

يربربلانمنالوـسرنصحلا"لزانموهونابطقلاىلإدروورذئنيحهمأُهلققحتو

حتفنأىلإاهباماقافةلبجىلإنابطقلاامهذقناوامهلاهاممورلالاتقنمادهاشو

كلذيفرانلاىقلاوامهعمدروامبوجياهفرصوءايإامهارأوامهرضحونصحلا

كلذبرثعوهتراجحتسلكتوُهبشخقرتحافنصحلالباقمُهلمحيذلاناقلزملا7.

نِمهيِفَدعاوُهنمقثوتوهنضحوهعيمجدّدجونصحلانمطقسوبّرختامسلكلا

ىلاىرسالاعيمجلمحوةيكظاىلاداعوِهبيفتكُيامتالغلاوددغلاولاجرلا

هـغرىلعليئارسكتبنصحهكلمدعبنابطقلانأيربربلارعشتساو·كلملا

رهظافمهنوصحضعبلزاـنيومهدالبىلإوزغيدوعيسهايارسىلعهراهظتساو

ىلاريفنلابماشلادالبرئاسيفورصمبساثلايفيدونومورلادلبىلاوزغللدادعتسالا٢•



.رضمراديفنمعيمجبتكوهدالبعيمجيفتئرقرهاظلانمرتالجسبوزغلا

اهرلامورلاذخانمىرجاملًاضاعتماداهجلاىلعضحلابةعيبررادوركبرايدو

ركاسعلانابطقلاعمجلمهدصقىلعةملكلاقفتلاهريغىلعةوتأاموةينفومهييسو

ةلينابطقلاةبتاكْمِهبسحيهلعنوكيفيربربلانمنوكياملاًراظتناةيكاطناب

هئاقللدعتسمُهناومورلادالبىلإوزغلاىلعهتميزعنمُهنعرابخألاهيلاترصاثتامب•

ريستيفمّدقتيةنداهملانًماريرقتمّدقتامماقايفبغرناوكلذىأرنا

ناوهدنعنيلصاحلانيلوسرلاًاضيأوهذفنيلكلملاىلإرهاظلانمنيدروملانيلوسرلا

مامتهالاعقيملُهناركذيهباوجداعف.هبسحيلمعلانوكيامباوجلانُمهلركذي

ليئارسكبنصحهذخادعبُهنمنوكياملاًراظتناالاهيلع"ضحلاووزغلابمهنم

امىلعًاتباثناكاذاُهناوهيلعةلباقملانوكتفلامعألانمءيشىلإوزغلاةدواعمنم١·

رثايفهلبقامىلارهظلالبقنمنيلصاولانيبوسرلاغيةنافهيلعةقفاوملاترج

ناقيرفلاىقتلاومهعيجراسفكلملانمنيدراولانيبوسرلاذاقنايفةثحتسيوهتناكم

دورولبقمدقتوهدصقمىلإامهنمدحاولكراسو.هركذمدقتيذلاعضوملايف

ةندهلالامبًاضيأكلملاىلإشادرمنيحلاصنيارصنريستكلملاىلإرهاظلايلوسر

ناكو.نادمعملاانحويرامسيدقلارعشاهيفذفناوةددجمةندهوةجراخلاةنسلانع١٥

ًاقافشإبلحيةعلقلاةسينكىلإاهنملقنوصمحةسينكيفنامزلافلاسيفرعشلااذه

نبروصنمجرخنأىلإكانهيقبو.صمحىلإمهدّدرتدنُعهلمورلاذخانمهيلع

ضعبدنعةدعاقلاىلعحتفبلغتةّدميفلصحومورلادلبىلإبلحنمؤلؤل

كلملاىلإهببرقتوتقولااذهيفُهثمحلاصنيبرصنهداعتسافنييلاحلاىراصنلا

كلملاطالبيفىتلاةسدقملاتاراثالاىلاةفاضاوُهنمهفقومّنّسف-٢٠

دكأسعلاتهجوتكلملاىلارهظلانمنادراولانالوسلاةكظلاىلإلصًواتو

سأّرملاتنبلانخرأراـيتبسوطوربالاليئاخيمعمطاسيسةيحانىلإاهبةعمتجملا

.راتسوطوربألانوميسعمةهجلاكلتىلإاهذوفنمدقتزكآسعىلإتفاضناواهيلع

مهريغونييكريّمثلابرعلابحواهرملارومأحالصاوةريزجلادصقىلعنوميسلّوعو

نمهاوسنمونييريمثلابرعلاريمأباونلابيشهيلابغرفاهيفنيعزانملانم٢•



ةيدوبعلاوةعاطلااولذبومهنمسمتلياميفلوخدلاىلإاوعذاوةملاسملايفمهئارمأ

اهاوسامماهولصفواهيلاتزاحتاواهرلامسربيتلالامعالاودودحلااوعطقوكلملل

اوذفناو·اهيفثيعلاوداسفلادصقينملبرحلاواهظفحاوطرشومهعايضنم

هلبقنمالوسرًاضيأركبرايدبحاصناورمنباذقناوكلملاىلإمهدوفو

اهرلاىلعلزانلارفنلاعمُهُباحصاو"ركسعهذافنايفُهنمناكامملّصتُي•

نيملسملانمهفوخلُهناو

رثاسةينيطنطسقلابعمتجاوكلملاةرضحىلاحارجلانيبناسحرثألايفراسو

نينمؤملاريمألسرنممهعمةعامجًاضيأرضحودوفولاولسرلانمً ءاكذنم

قرشملاوبرغملانممورلادلبفارطألةرواجملادالبلاوةيبرعلالامعألاىلعيلوتسملا

يفكلملاىلاحلاصنبرصنلّسوتوليللايلانيلاعفاررخآلايفمهبقحلو1.

نمهدادضأدنعرهتشيلةيكلمةبترمبهفرشينأهلوسرعمةرداصلاهتلسارم

نيتملاواهديعةلمجنُمهنأاوققحتيومويلاةكلممىلإاهئاوضناةبراغملاوبرعلا

ىلعهتدجتوهترصنىلإجاتحاىتمُهنعىلختيالنأًاضيأكلملاىلإبغرو.اهيلا

هلوسرملعاوهتابلطىلاكلملاهباجافاهيلياممءيشوأبلحسأكلايفهعزانينم

ُهنانيرضاحلادوفولاولسرلانمامهريغورهاظلايلوسرةرضحيماعسلجميف\•

اًدحاوراصدقنالاذنُمهُتاوستسبسطيتآقيرطبحلاصنبرصنلعجدق

هدـتعتينُمهنععفادوُهل"رصانُهاوهضوخةلمجيفاًدودعموهكلمديبعنم

اهادحاطئارشثالثامهنيبةندهلادقعيفرهاظلاىلعطرتشادقكلملاناكوءوسب

ىلعًاكريرطبريصيوهلامنماهدّدجيوسدقملاتيبةمايقلاةسينككلملارتعينأ

،رهاظلادالبيفيتلابارخلاسئانكلاعيمجىراـصنلارّيغتناوسدقملاتيب7.

هتعاطيوذنمدحأالووهموريالوبلحلرهاظلاضّرعتيالنأةيناثلاةطرشلاو

ةنسلكيفهيلالمحيوةواتإهيلعررقتدقدلبيهذإهوركمباهلضّرعتلاالواهلاتق

الومورللهتبراحمىلعةيلقصبحاصدعاسيالنأةثلاثلاةطرشلاو.ةندهلالام

ًاضيأوهِوهِّوقُيالوهدجيالومهلاعفأنمءيشيفداسفلامورينمعيمجنمهريغ



اهلضرعيالوةرمتسمفنأتسملايفمهتيةملاسملانوكتلطرشلاكلذلثُمهلمزلُي

اهدسفيام

نمهمايأيفبرحلامكحبنيذوخأملاىرسالاقالطاكلملاسوناموُرهَللذبو

هكلملحارجلانيبناسحدصًقاضيأُهلُركذوةمايقلاةسينكءانبضوعمالسالادالب

هتاعاطقوهدلبىلاهديعينأرهاظلانمسمتلاوُهتدجتءايأُهلّوسوِهيلعُهحرطتوه

نأهمايأيفهبصتغاوهدرتساامماهاوسامنودكحلامايأيُفهلتناكيتلاةميدقلا

دهعامىلإداعىتموةديدحلاقئارطلاموزلوةعاطلانسحهيلعطرشيوكلذىأر

ُهلابرحًاعيمجانكهركُيامىلإيطختلاوأهدالبيفداسفلانمهنم

لـمجنيبوهذارهشنصحهيلاعفدينأرهاظلاىلعًاضيأكلملاضرعو

رواجمومورلادالبنمبيرقوهذاُهنعًاضوعةيمافأنصحرهاظلاُهيطعيونيملسملا10

ةمايقلاةسينكءانبنمكلملاةطرشامرهظلالبقكلذيفبغرنأمهنوصحل

دقاـهنمناكامىوسسئانكلاةيقبىراصنلاديدجتنموكريرطبحالصانمو

نعًاضوعكلملاسونامورمايأيفنيذوخأملاىرسالاقالطانوكيواًدجسملمع

نممهريغوةيلقصبحاصلةنوعملاوةدجنلاكرتنمُهطرتشاامًاضيألبقو.كلذ

بجيملوهلثمُهعملعفينأُهللذبدقنكذأمهدالبثيبومورلاةكلممبراحي١٠٠

نيملسملاروغثنمليلجرغثاهنأبهيلعجتحاوبلحركذىلعلمتشملاطرشلاىلا

هيلعدتعتالفةلمجلاباهركذلـّـُينأسمتلاومدرلازوحيفنوكينأيغبنيال

ةندـهلا

ةيمافاباهنعضيوعتلاورزيشذخايفبغرالوحاّرجلانيبناسحلوَقرَيملو

دقئالةنامزجوبلحىنعميفهطتشاًاـععوجرلاىلإكلملاسونامورنعذيملو٢٠

مايأيفو0همايأيفىنعملااذـهيفنيتهجلانيبةبتكملاتدّدرتوهيلعالاةندهلا

يفًاُيامىلعاهيفرمألاّرقتسانأىلإفصنونينسثالثةدمهدعبكلملاليئاخيم

ُءركذدعباميف

رئاسومورلادلبرثكأيفديدشًءالغةئامعبراونيرشعوعبرأةنسيفثدحو

يفمحللانادلبلاوىرقلاهذهكيلاعصنمةعامجلكوةيماشلاوةيرزجلاروغثلا٢٥



مهنكاسمنعمهنمريثكىلجتومهيلعتوقلانمًءاوسامرذعتلةسدقملاماوصألامايأ

ةلغلاتلخدنأىلإةقيضلاوةّدشلاهذهلزتملوعوجلاوّرضلانمريثكقلختامو

مهلاوحالثاكوسانلاعستافةديدجلا

روسءانبدعبفيرشلاسدقلاةنيدمروسءانبيفةنسلاهذهيفرهظلاعرشو

اولّوعواهتراجحتذخأوةنيدملارهاظيفةريثكسئانكهلمعلنولاوتملابّرخوةلمرلا•

ثدخلروسلاىلااهتراجحاولمحيلًاضيأاهريغسئانكونويهصةسينكضقنىلع

رفصنمنوخرشعلسيمخلاراهنَرَخآاهلثمعمسنالودهاشتملةلوهمةززدلبلايف

نمعضاومةّدعوةلمرلاةنيدمةينبافصناهنمطقسوةئامعبراونيرشعوسمخةنس

اـهلهأىلعًاحيرةنيدمتبلقناوهرادقممظعياماهيفسانلانمكلهواهروس

ةرادوسدقملاتيبعماجنمةعطقتطقسواهنمةبيرقىرقوسلبانكلذكو١·

رحبلاءامباغوةعامجاهيفتامواكعةنيدميفةينبأًاضيأطقسواهلمعيفسئانكو

هلاحىلإعجرمثةعاساهانيمنم

ًاكريرطبطارقسالاسجرجبيصاكلملاسوناموركلمنمةسداسلاةنسلايفو

سدقملاريبكلامايصلانملوألادحألامويةينيطنطسقلابهيلعيلصوةيكاطناىلع

ردنكساللنيعبراوسمخوةئامنالثوفلاةنسراذآرهشنمثلاثلاةليلكلذو١•

رذئموييتسوةئامعبراونيرشعوسمخةنسريخألاعيبررهشنمنولخعبسلو

حاّيتوًاموينيرشعواًدحاوورهشاةتسونينسينامثةسائرلايفماقأسرودوت

1345ةنسناسينرشعيداحوهوريبكلاسيمخلامويكلملاسوناموريفوتو

ناكّولسلاةلطب«٢٥ةنسىلوألاىدامجنمتلخةليلةرشعناكوردنكسالا

باحصأقزريُهنمتضمتاعاستسىلإراهنلالوأنمسلجدقهتافوموي٢٠

تاموّمحتساوماكحلالخدوسفنةئامسمخءاهزهديمهنمضبقوةّيكلملابتارملا

ةنيدميفأشنأدقناكةقدضلاريثكنيدلاقيثووفعلانسًحافيلحناكةتغبهيف

ةيانعمتلافالآحالصاوةرامبينغوًايظعاًريدةينيطنطسقلالخادينعأهكلمي

ةبختةمعنهيلعفقواوءابرغلاهيفلزنترثآًاضوموىضرملاةاتسرلابهيفينبو

هيلااهتفاضاىلعلّوعومهتعتذخايفتعامجىلعلازأوهحلاصميففرصنت٢٠٠



تكلمهبيغ..عمجىلعهتأطوتلقثفهدالبرئاسيفةزئاجًاموسرهمايأيفدّدجو

ةنيعيفةفلتخمعئارذتحتةيجيلخلا

َرِهْيَدَيَنَّيَبَتهلمأنرجيفنيمهتبماعلايعدملاةيرشع

ىلاعتودمجت

.ةيعيشةينيدريغمكح
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LECTIONES VARIANTES

ExCoptictBus MANUscRIPrrisBIBLIoTHECAB PARISIENSIS.
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:Aaddit(ةنسنوثالثو)دمحم-.4legiturin B(ىلا)Pagina 1linea2

destin-أ.8 B(ةرجملا...فلا)ةئامبس–.7-8A(ةئامن)%.–خيراوتلانم

(نوعبسوعتو)Aنيتسوعتو–1.1o(نوسمخويفاشو)Bنوسمخوةثالثو-.12

!.%(نأينفسؤيو)Bجرخأنأىلإينلهميو–1.6(قفوملاهيأرف)BقفرأُهيأرفAيأرف

+1.1–deestin B(داَّوق)كنم–إ.12AB(كيلع)قفوملاميجرلاكلملا–!..و

(ةدنزبارط)Aةطنزبارط-.13(نازرجلا)Aناجرجلا–(ريرسو)AويلحبحرسBنيملسب

أ.17(ةيرانصلا)Aةبرانصلا-أ.2O(ثكلتهتلاحىلع)AليبذراوليبدىلعBلبندىلع

ليبدراو–(ورعىلا)AىلاوورعىلاBاوّرمنأىلا–(ضرف)Bضرفا١•

deestin-لا.6(برضو...ذخا)Bبرضيو...ذخأي-لا.8(نادلبلازوراشو) B

9.l-ةلجدلاندمىلإA(ةلجدلاىلا)-ةلجدلاىلاوA et BadduntنئادملاىلاراسوB

(سانسرا)Bساتسيرأ-.10(رببسب...يذلا)Bom.-!.11(دابقاعد)Bلقرهامد

دابق–إ.11-12(ىرشك...بتكو)Bهلمجو-!..(رئاحلا)ABنئادفملا-٢16.1•

(هجو)AىلاهجوتBىلاهجوف–(كلاهضبقب)Bاهّلكتي"

Aربـعي-أ.7 et B(زوجي)سانيسرأ-6.1BسابرإA41.3ساـنسرأ·P

(سناسرآ)Aساسرإ-19.1(بيع...اهيفسبلو)Bltantumدحااهيفسبلو-.20-21

::Baddit quae sequuntur(ةرجهملانم)-.Bom(ةعباسلانس)...كلم

ةينيطنطسقلاىلاسرفلاركسعمتتأسرافدالبىلالقرمجرًخاملمهضعبلاقةيشاح٢٥

ةيرشبةّوقمهعفنيسيلنأةنيدملالهأاوملمًاملف.اهلهابرومالاتفاضورحبوًاربةنيدملا

كلملالقرهنبانيطنطسقدمعفانعةقيقملابةبراحملاةرهاطلاانحالاةدلاوةديسلاىلااوجتلا

عشلاوثيعاوبلابرماوهلالاةدلاوةديسلاةنوقياىلاقيرطبلاسنويوكريرطبلاسويجرسب



مهيلعبارتلا(Sie)نيابلبممهروعشلنيعطقمسوؤرلانيفشكةافحسانلاعمجوروخبلاو

:بلقةقرحبنيخراصوروصلاقوفنمججملابعيمجلاونايصلاوتانبلاوةوسنلاكلذك

ءادعالاىلعاوفرشأًاللف.«انماثآركذتالوموحرملاةرظانبانلعفّلطتبرايمحرابراي»

ةّوقبرحبلانأمثُهلءودهاليذلاخارصلاوبوبحملارظنلاكلذنممهعبتنموسرفلااولهذ

ءادعالابكارمعيمجلعلتباوًاميظعًانايلغيلغيراصهلالاةدلاوانتديسةطاسوبكلذوةيهالا•

ءادــعالاىلااوجرخوةنيدملاباوبااوحتفةلئاهلاةبوجعلاكلتىلاةنيدملالهأاورظناملو

ىرذعلاةديسلاةطساوبةنيدملاتملسوةّدعاصميالاممهنماولتقوةّوقلاورصنلابرلامهاطعاو

ةفورعملاقيدانقلااورقيوةبوجعالاهذهركذتاودبعياوراصتقولاكلذنموهلالاةدلاو

سدقملاموصلانمةسماخلاةعماجلانمتبسلاةليليفاهيفسولجلاالاهريسفتيتلانطنشكألاب

ملاعلاةفاكوةروكذملاةنيدملاباًدذيمويوهامبسح1•

deest in(تامو...نيتنسيفو)سويتافينوب-1.1-2A(سويطاسوب)1.15.P

d.in–1.6(ىطعاو)Bعطقاو B(نورام...جرخف)انتنامال–1.3A(انيدل)1.4–B

A.:فحتلاو–هلاوعدو) add(ايادهلاب)زيوربا–.13.Badd(ىرسك)أ.و

BتافقيلاA(قيلا)–هولبقتساA et B(هولبقتساف)هيلإاوبغرو–1.14Bهولأسو)

قابسلا-.17(سطسدوم)Bسطسذوم–(نيطنطسقرامةسينكو)Bهريغو-.181ه

Aاولتق etB(لتقاولتا)l.ao–لجوA(لجعم)1.1o–اوكشB(اولاق)

P.1.116(انتّرسملعفت)Bom.–1.6(اًدهع)Bدهعونامأ–(نومأمريغًاتاَّوخ)

1.13-14-,id(كاياطخصيحمت)أ.و–.Bom(اًدهع...لتقنم)لا.77-8-.Bom

Bhaectantumريبكآموصلاءدبيفةلماكةمجكللسغو habet(اهوصن...لسغو)

...اهبوصن-.14(نيجلاوضيبلالكأاهيفكرتتو)Bاًدبأمحللالكآاهيفكرتنو–1.٢•

hec–1.20(ةيدوألاويراربلا) desuntin B(اهلكتاموهزلا...ةكلملاَّنال)18-17

Aسدقملاتيبلهاو-!!.2آلا) et B(نالاىلا...رصملهاو)1.71-2.P

(مورلاوماشلاBsiepergit:ضيبلالثمءاوسامنولكأيوطقفمحللالكآنوكرتيمهناف

d.Haegbreviusم contractasuntri(اينورام...نوموصيو)ًكمسلاونيحلاو-.3-9

2}(ةرم...رماعنبا)Bom.-أ.23(دعس)Aديعس

.Bom(تامو...ةنسلاهذهيفو)سويرونوأ-1.1-2A(سودورب)-1.28.P

Aليلقالإ–1.1وتناكَو) et B(لبق)Fa.-مهرمغيB(مهمسي)رهظاف-.11B

(هـتكمAهنباكلمناكو-.دو(ناهربج)Bنامزح–1.16-17...نكيملو)



Bon(جرفملا...تخايهو)ناز-السةدهBنارويA(يلروم)تخديزرأ-لم20

–1.2و(اهيلإبسُنو)Aتتامنأثبلتملف–(هدتنشح)AهدنيشيشخBهديح

B(يرشخدارخرف)تفخديرأ-.3BتخديمرأA(تخدـتمرزأ)1.19.P

deestin–إ.7(جرهو)Aجه B(نيكم...بستينّمم)يرشخدازخرف-.3-6

1-deestin B(اهيلت...لهاو)ةـنيدمو-.10-11A(ةنيدم)1o.-جويهB

B(ةريزجلا)1.16-.B on(ةكلمملاداسفو)راشتنايف–1.12A(راشتنانم)11

AB(رّمَمب)مجبدجنتسي-.20B(مائمتسي)نيرشع-.1وB(نيعبس)ةريملا-.17

ورمعب-(ليبحرصواو

P.10.1-2(يدجالو)Bom.-لم2(نودان)Aنوران-أ.4(لقرهشويج) l

A.:ةزغةنيدم–1.6(ةريزجلا)Bةريفحلا-8.1(دلاخلاقف)Bاولاقف-أ..و add

.Bom(هللاقف...يذلاام)1o.-ركفكلذلتنأAB(راـفوـيلاىضمأتنا)

P.11لوخدلا...اودارادقو)Bلوخدلااودارأاوناكدقو-1.2كتقدص) l. It C

(تلعفBتلقاميفْتقدص--ؤ-4(اًدحاو...لتقنا)Bّ يلإبحأةعاجلوّقَنأ

دحاولجرلوقنم-ام11(باطخإ...ركبوبأناكو)Bom.-1-16(الوط)

1.18–.BomسدسلاA(سدنسلا)-هوباةثرووA B(هريزوو)1.17–.Bom

.Aaddنيرياس-سإ.7لقرهB(نيياج)4.1-.A Bom(ثلاثلا)م11P.12 L

كلملا-1.8(سروكناكو)Bناكهنال-أ.و(اندّيس)Bاندّيسل–1.11(ممرتاكر

Aسويرونا-18.1-1ودعبار et Brectehabent(سرودواث)معزتامىلع-1.15B

(نيمويBنيمويةّدمدعب–1.2o(ُهيأرءاسا)Bيأرلاءاساناك

P.1.148(ةنّمضم)add.ةدحاوةيثبو–(ّنال)Bّنألب–1.2ناكامالا)

Bhabettant(كريرطب...جرخف)موقلاقمث-.4-6B(اولاقمث)–الخامBنم)

B(ةيناثلا)سوينورفص-1.7A Baddunt(بتكف)هتصقمهلع"صقف–1.6tum

ةثلاثلا-8.1-10(اهآر...سمخيفو)Bom.-1.12(سروس)AسرونBسويرونا

desuntin.-لم17-18(ةرسالا...لزعف)Bورمعللوقي AB(لوقي...ناغ)12-13.-

رمالانع–18.1(ىَثْنت)Bراس-.21(بلكو)Bom.-(بارعالانم)ABنم

نمرالا-21(هيلعكلمي)ABةلطعحيرينأ

\ •

y •

Yو

.vr(لاجرةرشم-8.1...ثبخوAB(لاجر)ءاج-1.وB(افاو)44"1.1.P

«مهطيBom.-أ.6«نيملسملا)Bبرعلا-لم8(ناكبجويأنممهيلا)Bلاملابمهملا

.l(ةصوقايلاب)Bةـيصوقانلاب-18.1 II-داقرلايداوA B(دامرلايداوl. To C



-wwwyـ

(نايرلا)ABدافرلا–(صّلختيملو)Bجيملو-.20(نيطسلف)Aنيطسلفو-.ةدع

(تاداّرعلا)Aتاداّرغلا

-mendum est typogra(امرتباب)7.Bom.-l(دوادروبزنم)P.15 l. S

1.1o–بابلكنمA(بابنم)اموث-.وvel cum Bاموتphicum,lege cum A

(لزف...بتكف)Bلزعلسراف-.13(قشمد..ىوس)Bom.-1.16ملستو)ه

.Bom(فيسلاب...لخدو)اوّلختف–1.21B(اوخف)ABom.–l.aoكاع)

.l-ليجرسوA B(ليبجرسو)نيياثولا-1.8B(ريناندلاA(نينايزلا)1.316.P

B(قشمد...تلمعتسا)ريسي-.17B(ريصب)ماشاي-.16B(ماشلاقشمداي)12

نايفسيلانباديزيقشمدتدّلق-.20(نيفلاغريغ)Bom.-1.20-21...اولاقف)

(صمحidem-1.22(بلح)Aبلحوةامح\•

P.171.1(باطخلانبإ)add.:ةيباملاىلاBةيبالطلاب-(صايع)Bضايغ-3.1

:Bomisse haeformula scribite(ميحرلانمحرلاهللامسب)ءاقلاوراسو–1.6B(اوقلو)

.l-قوسلاA(قرشلا)دوهشلا-1.12B(دوهش)سدقلا–1.7B(ايليا)–باتكاذه

13(يردت)Bيردتأ–1.13(كنم)Bك–1.16(يدعب)Bاندعب–(ينآ)Bينرضحا

!.18(ةالصاهيفعمجتالو)Bom.-1.20(مورلاكولماوزجع)Bمورلاتزجعأ–1.1ه

21(ءانب)Bاهئانب

P.481.2(نوكت)Bنولّوحب–إ.5(ورّصنت)Bاورصبي-أ.7(كرت)Bًابارخهوكرتف

-.8(اهومظعي..اك)Bom.-أ.و(نارهاطلاهليفلايف)Bسدقملامليفلايف–.13(رخأتيمل)

BنيجاجللاوA(نيناجالاو)–وبوثفرطيفB(بايلايفوهرجحيف)قبيمل-.14B

P.1.319(يقبيفوتثيحنمو)B"يركماقاو–1.6(ءاتأ)ABءافاو–1.14

(لدنح)ABلدج–(لهس)Bلهَّس-(ًام)ABًامدقو–إ.13-16....دييفو)

1-17-celera desuntةروصلالباقمةانقهدييفوBةّداحةانقهدييفو...Aةروصلا)

(نيملسملا)Bبرعلا–(ةداملا)ABًةَّدوملا-.ةودقم(ّيروصهذهكروصلدب)B"ه

هذهكتروصيفيفورّوص-1.21(ةروصألاةروص)Bرّوصننأالإ

nn.1ةعبسـA(ةبغش)ـإ.وdesunt in B(هيلا...ةفيلخىلا)4.120-6.P

(صاقويلانيبادعس)Bبيذعلاصاقويلانباديعس-1.12(ّيدزوألادارخ)Aدارجزو

Bيدنرألادارج-.13(ربدأدقمكّم نأملعمهتنتفو)Bمكمنإمدعمهتتشتيفم

.1.2a vr–نيطسلفةيراسيقBtantum(نيطسلفو...نالقسع)ربداولازدق-19.1-20

-l.ar-المأنوكتAB(يلعوأهلنوكت)يرجتملا–إ.2B(يرجلا)P٠211.1



ieuntin-1.17(هدّنج)Aودجيف-لا B(كلذاوفرف...رعناكلاقيو)ةar

21(مهبرّرغ)Aمدع-1.22(صاعلانباصاعلاىلا)Aصاعلانباىلارمج

P.221.4(ةعبس)Bةـّثس-1.(%كمأف)B"دمتساف–(مارعلا)ABماًّرملا

–1.6(دلقم)ABدلغ-(هعمرمعناكو)Bورمععمناكو–ملا.8(سقوقملا)Bلجر

سقوقملاىعدُي-..و(هولتقي)Badd.مورلا-1.10(تقونم)Bتقويف-.11•

(ةدغ)AدودمBدّدم-1.17(ْملخد)Bاوثحبو.."

P.281.2(ينرا)Bامبينرسإ-ملسو(اولخدت)Aْمَلخد-لا.4-3...امكيلعو)

(انيلعBom.-«مكضّرعتلاالو)Bom.-لم6(ضرمو)Bضّرعتو-.o(نوكيال)

.Bom(مويلا)ربخاف-لم17B(ملعاف)عنتماو–1.54B(اوباف)Brنكميال.–

–1.18(ملسلا)Aنصحلا·\•

.add(رانيد)نمو-6.1B(نم)1.3-.Bom(ضرفينأىلع)241.1.P

ةنسلكيف-1o.1(كلئسا)Bكنبلابلطأ–(نم)Bنع–1.11(مهمزليام)Bام

A.كل-أ.12(نيميقم)Bنّومتم-.14(مهرآ)Aنأ add(مهتّمأو)–مهتمزلا

مهرسأتBمهرساف–(سنخوي)Aىنحي-1.20(سطسلس)AسيطبسبBسيطلسب-مث)

•\.Bomاديدش.••إوقتلا)

.P(نيقيرفلا)Aadd.مويّ لك-1.2(اوـيحتف)Aاومحتقا-3.1 25 l.r

«تشاح)ABتشاج–1.4(دغ)Aدلاع(مهنم)Aمهنم–1.7(اوـَتْعُتوأ)

ABككفننأًابلاولتقلاب–1.8(صاعلا...ينعي)ABom.–(ومالكب)Bمهالك–

(نادرو)Aندرو–امو(ةبدجرمجبدجف)ABةبدجوثيدحورمعلندروثدحف

.ABom.wام-.10-11(كُتْلقلتنإفكورABuantum(سيلوءاسؤرلانيب)1o.1

-.11-12(ةيدلجلاهذهةبدـجي)Bom.-1.12(سكيو)Aهمطليو–1.1ونع)

-ABan(كلذو...رع)كرحكرتيو-.14Bىميرحكرتيو:.Aaddمكاق)

AB(نوتاب)ةيبوكيب–1.1وAB(ًايجوب)كلا–لم16A(كيلا)–ريغtum

ب"وتأي-.20(نكمتيو)Aنكمتيو-.21(نادرو)Aندرو–لم22(روساملا)

Bرشتسملا-(مورلاباوحاصو)ABمورلااوففاصومم

P.261.4(نمعجرف)Aيذلامورلاعجرف–لم6(هولتاقو)Aadd.مورلا–1.7

B(رضخالالقبلا)و.l-ةيئمBةراثمA(دـــيسم)فصاردقاال-1.8AB(0فدحأال

A(اهجارخكرتيو)دهعالودتمريغب-ا.11AB(دهمريغب)1o.1-ةرضاحاولوقبلا

اهجارخنوكيلاهكرتيو-.12(داهج)Bom.-1.14(مزيودادزيهناالارAرثكا

مزليةفلالانيرانيدنم–(ب)Bوبف--ةئم(جرخ)Bجرخلا"م..

P.271.1(اًدحاواًراطق)Bom.-لا.2(مزقلاغلبي)ABمزلقلاىلإءاملالصي

.Bom.8(ةــبعش) -l(لفره...نيتنثاو)طاطسفلا-6.1AB(ساطسفلا)4.-



desuntin AB, ften desiderantur(نمنيرشعوعبس)ةيش–1.8وBةبسA

.l(ةروشملا)AةروثلاBيروسلا-11.1 Io-(لـقرهكالمنمنيرشعوثالثو)haec

.l-ماوعلانباA Bom. ,Sed legendum(مارعلانب)–هباحصأA(دمحمباحصأ)

ia(فرعرABفوع–1.1و(دمحمويفنفُد)Aنيمّدقتملاربقهيف–(رهشأةعستو)

رهشاةتسو-.14(رسما)ABaddunt:ًاريسي–1.17(صاعلايلإنبا)Bصاعلانبا•

–(ةّيمارAىورإBىوزأ-.1و(اربوك)ABريزك

P.1.128(اهبنفُدو)Bom.–1.2(سويراك)Aسويراقم–1.3(لخديملو)

hec-أ.8(سويداس) desuntin B(ىلايلو-.هب«تامو...عتيفوAB

AسونيزايسBسويرابس-9.1(سنخي)Bانحوي-l.11(اهيف)Bامهيلا–رذتيوهو)

(نعAىلعرذعببيعو-l.14(هلا)ABهلالا-1.15(يذلا)ABيذلاو-1.16\·

(ءاملانيب)ءاملايف–1.1و(ّرسأ)ABاًردك–(هتفص)ABهتيفصت–(لدعلالهأ)

Aلقعلالهأ-.2o(ًايلاح)Aًابلاغ–(دق)Bدقف–1.22(لبق)ABىلبق

P.1.129(ناك)Aناكو-.(اكريرطبراصاملف)Aon.–6..نسحاف)

-desideran(بلغتال)301.18.usque p(ملعاملف)أ.7-.Bomسدقملاتيبىلع)

.turincod:هذهيفبتكةيموركريرطبانحويّنإمث B quiremita perstringit

انديسلأسن:اًلئاقءاعدلابةلاسرلاّمخوايأرمقتملاةنامالاىنبميفريثكصيخلتةلاسرلا

اليتلاهتوقبامكمادقاتمتءادعالاعضخيوةنولملاوةفأرلاوةمحرلابكرظنينأحيسملاعوسي

نيمابلغت-.10(تلز)Bتطغإ-.12(كلذكو)Aكلذلو–1.17(توسانلآيتلا)

Aةّيوسنةعابط-.17(نكتملو)Aنوكيفيكو"

P.301.1و(هتفيحص)Bةلاسرلا٢٠٠

P.1.131(رباومشان)Bةنومشأت–(مهيديانع)ABaddunt:همايأيف–4-3.1

(مفنم)ABمهفنسحنم–لم6(كتّيصو)Bكتلاسر-to-8.1(راـنلاب...نملو)

15-19.1-.Bomهبترمأاماــثلاثتمإدقو-13.1هتفيحصباوجhabet Solum13

(ةنامأ...وتاما)ABةداع...هتدابع–1.18(دحوتملا)Bجّوتملا–l.a1(نيحيلسلا)

quaeه sequunturomisitBusque p,32 w(لثمسيل)نيحيلسلايسارك-1.22AB

1.10–.Bom(ةفيحصلا...ّمخو)هدوجودنع-.7A(ودوجب)1.682.P

BسليترمA(سيطرم)مّدقت–1.11B(مدق)اهيلعفقوو-1.10:.Badd(ةفيحصلا)

rectiusسنيطرم-1.14(مهعمىقوقملاو)Bom.-1.22-23(فحاصملا...عجو)

,Bomمس•
w

B(ةليلرثعةينامث-2.1-3ةجملا...ةخسنيفوB(يلايلنامث)1.283.P



Bةيروريخاattlegeةّيرورملا–إ.14(يدازملا)Bيدارملا-.16(هتيشرّيغيالو)

Bom.-1.17(نييركلاب)ABنيتيرقلاب–(ةبوتلاب)Bةيربلاب-(هنفد)Bهربق-1.

18(لقعم)Aىلقعم–(ىسيق)–Bسيق("ىجابزلا)legendumputamusيحايرلا

سوميقمBسوميك–(ةجام)Bحيق–1.16(هرفك...هتدابعو)Bltantumه

Aسنوذ–سرودواثBسنودA(سنويد)لعج-.14B(بكر)هيراوشو–1.13

eindeomittitسوميسقعولB(سوــميكو)سودواث-.13-16Bسويسودوات

,Bom. q(ةعبرأو)22.Bom . -lكريرطبلا)

P.1.185(كلملالسرعممجهجو)Bةفقاسالاعمًاكبرهجوو–(ةينيطنطسقلا)

Ahaecinnotaينايحلاهتيمستيفببسلاوينايحللانيطنطسقوهكلملااذهوةيشاح habet

(لاجر)Bًاقساةعزمهصنع41imeasusque(مهط)-.7(سويجرج)Bسويجرس

–1.10(اونعلف)Badd.:اوعلومهيلعةبعللااوتبثوةدحاولاةليثملاباصااوتلف–(نافطصاو)1ه

.l-سوينورخيلبو...سويروناB(سوينورخولبو.••سرودواث)سولفتصاو-1.13.A

14(ىءارث)Aايارث-198.1(نيفلاخملا)Bنيفّدجملا-!.16(باحصال)Bباـحـصإ

-.17(ةعامجلاُهَتَمسو)A'وسو-.18(اوححصف)Aاولاقف–(بعالبيتلاةقثلا)

Bomisit.871.7(ةدابعلانع)" usque ad pag

P.861.13(بآلاةّرسييذلا)Aبآلاةّرسمبءاشيذلا..

P.371.3(ةاشلاك)Aفورخلاك-(فورثلاكو)Aلمحلالثمو–1.7(عوسينا)

Bعوسينأاوتبثاو-أ.8(ًالوقأامهتقيقحب)Aًالوقاو-.10(سوينورفص)Aسوينورفس

-.13-18(اذهاننامزىلا...سماخلاعمجملانف)Bhecitaperstrinsicعمجملانف

ةنسةئامسداسلاعمجملااذهىلاسماخلا–لم22(نوبيعي)Bاوثبل–(لوقيو)ABنولوقيو

.Bom(تامو...يتنثايفو)6.1-8-.Bom(اوفرصناو...مهبيي).881.P

7.1(نينسرثع)Aةنسنيرثع-8.1(نيرشعو)Aرثعو-1.9(ديثم)ABدجسم٢٥

–(رمع)Aورـمع–1.11(تفكآ)Bتفشك–لم13(ًايمس)Bًامسم–رهج)

(توصلاAمهجBهجولامهج–1.14(ُهتطرشناكو)Aوتابرشبحاصناكو-.("يسنعلا)

at legendum,لدجمةنبانوثمBنوسيمA(كدحيتنبروسيم)ىبعلا-1.17"AB

(نيتسوBنوثالثوناغ-1.21(مارغلا)Aماوعلا



(هللادبعنبارماع)ABرماعنبهللادبع1.3(سمشدبعنبا)Bon–1.11الاوط)

(قرزأبهسأ3بشًأاليوط–12(يناثلا)Bيفايقلا-.16دبعنبةّيبأنبا)

.BomسئافاثA(ساموثتامو)ضرعاف-أ.21A(ضرعف)B.om.-!. 2Oىسمش)

usque.40|.3(يفوتو) p

6.401P٠(سويرابط)Bسويرابت-.6-7(هللاتيبيف)Bيفهللادبعافتخاف

A.ةرذعلاو–1.9((ّ قحنع)Abisىلع addةراجحلابA B(ةراجحب)هللاتيب–إ.7

dein.(ةريغصةسينكيهو)-1.6(دلبلا)ABلهأ omيرامB(رام)41.P

دلبلا–(مزلاو)Bمهبزلاو–إ.و(هلةيرBمتي-.10(سانئا)AساثناBساينا

B(13{امجنفدو.!-.Bom(يرافم)12.l-هجرسوبأB(ىسجرجيرام)nn.1ـ

BنيئاغوةتسAB(نيئاغوعبرأ)–كلملادبعA(هللادبع)1.16–,celera onisit

A(ةغريغرلا)يلكشلا-1.1و"B1.18قشمدب–1.18يككسلاalia on.usque

ةعزعزلا-أ.21(يلرح)AىرجBىوج

%.–.Bom(ةرخصلا...علقو)ثرملا–.3-4AB(ثراح)421.1.P

7.tum Bom.usque lسيقسلاجميفAB(سيقسملعيف)ليرس-1.6B(ليش)

(لَّوحور–1.8(ءابنم)Bانايبنم–.12(كأتيطعا...اهاتم)Bكيطعااناو-1.13

ةروصقملا–1.17(سونايتسوي)Brecteسوناينيتسوي-1.2o("يسبعلامزاح)B"يسيقلادماح

–(دعس)Bديعس–.22(يرحب)Bىريج""

6.!-.Bom(ةزيملا...ةريزجلايف)ديزي-.3-6AB(ديز)431.3.P

(ةريحلا)Aةريزجلا-1.7(ميدقل))ABميدقلاسايقملا-1.8(سنافتسا)Aسنافطسا

–redundat(دبم)مصاع–1.17AB(صاع)–مصاعةنباB(1.14،مصاعمأ–

(نونعليةيمأىنبءافلخاوناك)Bنونعليوةيالةفالخلاناك

P.44آ4اهددعو)Bon.–1.3«عفدن)Bعفدنفيك–1.6(ةطوفلانم)

tumفيسلابحتفةنيدملافصننالB(فيسلابتذخا...ريدو)ةطوغلايف-.6-7A

addit:اهنالنيملسمللوهفةسينكوأريداهيفناكامةطوغلايفقشمدلوحكلذكو

AB(وتيجيف)–هطُخَوAB(هطلاخ)–هجولإحلمBفيلأتذخأ-.16هجولاو

atمّيتنجويف–.17(فناةخسنيفو)Bةيمأينبخيشهللاقيناكو legendumةنينجويف

-.18(يككلا)Bيلكشلا–(شيبح)AىيحوBشيج

P.1.245(ةبابح)Bهباج-1.3(ةنسنيثالثوىدحا)ABة_نسنيثالثوةعبس70

celera-1.4(دلاخ)ABدماح–1.77(مشاهمأ)Bom.ـ1.8(مشاه) omitunt

ABماشه-9.1(سودت)AسرودتBسرودواث-.1o(ةثلاثلا)Bةيناثلا–إ.12-13



(ةنسنيرشعو..تامو)Bom.-(عبسيفو)Aعتيفو-.16(هيلاعفدف)Bهيلاعفري

-.17(هللادبع)ABهللاديبع–(يوكلاناجيبآ)AيفوكلاباـحنخاBباجحلا

1.22(نينسعبس)Aنينسعست"

.P.2(ةبوتلا)Aadd.ةثيدملاوBشيلاملايأ–(ةفقاسإ)Bةفقاساوةنراطم 46 l

–(ةبونلا)Bشبحلا–1.4(ةسينك)Badd.ةّيكلملا–إ.12(ديعس)Bدعس–شربالا)•

(يلكآBom.–1.17(اريـحبلاب)Bرحبلاب–1.1و(رطف)AنطفBنـطق-.21

P.471.1(دوقهاش)Aاربرتهاش–(ىرسك)Bىرسكنبإ–(نايرهش)Aرايرهش

Bدنرايرهش-2.1(قيرومتنب)Bقيرومتنبميرم-3.1(ناــشاش)Bناساس–1.5

«مكس)Bملس-أ.8و(ةّيبرأنأمكحلانبدّمحن)ABنمكلملانباناورمنبدّمحم١٠٠

ةينمرأ-أ.دو(ناورمّ مأ)add13.دلو"ما–(ايزأ)Aاير13ابد-16.1(ركاسع)

AB(دودشا)–ةيرقبرقهوكردافA(ةيرقبكرداف)–ءارو:B(هفلخ)–زكاعوA

نومشأ–إ.17(سدنرول)Aسكيروقom13.-!.17-1و(مهرد...ناكو)om13.-أ.

19(ّيونعلا)Bىوتفلا

P.481.4(ةَيضر)AةطيرBةظير–(هللاديبع)Aهللادبع-أ.4-ّردبعنبإ)\م

,Aouنأرلانبهللادبعنبا-.8(ةزيزه)AةريبهBةريبهنبا– Bنادملا)

(يرارقلا)ABirectiusّيرازفلا-.10(نوعوبأ)Bفوموبا–11.1(اوكّلم)

ABاوككف–1.12(سوطبطرأ)Aىجوج13هجرج–(مألا)Aمايأىلع–.18

(ناسع)Aناسغ13ناسح-199.1(رفعجيلأ)Aرفعج"..

P.491.2(رشب)Aريسي–(ةرصبلا)Aةرصبلاب–إ.6(رابنالا)Aرابالاىلا٢0

omniahrecomissa(مهرابخأالو...لّوأيفو)ذفناف-!.12-1وAB(لسراف)1.7

suntin-1.12(ةطقفرب)Aةيفقوت-1.21(سوطبطرأ)AىجرجBهجرجو-لم B

22(عبتلا)Bع

P.501.1(ةيحللامّدقمليوط)Bom.–(ىسومنبإ)ABىسوم"مث-.2-3

(يريهزلابّيسملاو)AيريهزلانباBlueehabettantumةجاحناكوبّيسملاوwه

.هالومقوزرم-أ.7(اوهس)AريمسBرهش–(يريمحلا)Bيومحلا–(ىنعرلانبا)

Bantum(ًاويرشعةتسورهشو)لم12-.Bon(ربنملاب...دروو)لامو-.Bom

A(نادـيسام)لزلا-14.1BدرلاA(دورلا)–عتAB(عبس)نيرهشو-!.13

نادامBناديرام-.15(ةتكن)Aةئيب–(رصننبرصن)AريصنBom.-أ.16

(هللادبعنبا)ABهللادبعمث–1.1و(دوزاب)Bلزاب–(ناديسام)Bناديسرام٣٠

B(ناكو)هملقو-4.1B(ةملس.دفنو)دادم-أ.وB(ادم)541.2.P

بتكو-6.1(دامرسع)AدانىبيعBرودابنيع-8.1(ةميزح)Aةميرج–(لزع)



B(عبس)1.15–.Bom(رفص...ناغ)1.14-13–.Bom(هل)ةلزع–1.1وAB

نافBom.–1.16(ًامويرشعةتسو)Bom.-1.18(قاريـطسا)ABقارطصا

ـإ.2o(ةرخؤميف)add.:دجسملا–(مويلا...ةرخؤميف)Bom.-1.21(هللادبع)

Bهللاديبع-(نميلا)Bاميتلا

P.521.1(رصمنمضرالا)ABرصمضرأ-4.1(هللادبع)ABهللادــيبع«

ـلا..و(نايطلب)Bسونايطلب–(يكلاملا)Bom.–1.6(ًاقداح)Bًاقذاح–(لـمحو)

Aدييف– Brecte(دلبيف)1.1o–ًةفاضاو.A add(ريصلاو)نايطلب–إ.7.ABadd

B(تاطسا)ةريثكةسينكةبوقعلانمًدرتساو–إ.12B(سئانكّدرتساو)1.11

BروفوطصرخA(روفوطسرخ)باــصاف–1.17A B(باصا)+سويئافطسا-1.1

·Aهلدب-.ة0(سطيرودوث)١.A add(فقس)–جافأوB(جنو)روفوطرخأ-.18

.Aadd(ورمىلا)ناسارخ–1.2A(ناجرم)–.Bom(ُلتعاو)581.1.P

تدفاكمل–1.4(تارينلا)AناقوبلاBنافويلا–1.6(هقلحجحاذاةرفوامل)Aاهلح(8)

Bom.-1.7(ةزمحُم)ABةميزخنبا–(هللاديبعنبا)ABهللاديبع"مث-.11

(ين)Bىدان–إ.13-84(روصملا...مساو)Bom.–1.13(بص)ABبعصم–1•

(ّ يج-سوبلا)A"يجيسوبلا-.17(دــيمحلادبع)Aليمحلادبع-20.1(مايأةتسو)

Aكارطصإ-2.1(اموت)Bاموث B(قاريتسا)-روـفقينA(روفقن)541.1.P

B(نانبلانسح)تامو-4.1.Badd(نينسرشع)–قيرشبA(قيرمت)1.3–

·٢AB(تس)–لحارمBةيشيعدبلالجارمA(ةشيعداـبلاُلجانم)ناسللابرذ-أ.و

ةعسُت-1.11(يفرشلا)بناملأ)Aيلرغلابناحلا-1.12(يلرغلا)AّB يفرشالا-1.12-13

(لهسنبانيسحلادّلقو)Bلهسنبامدقو-.14(نيسرغلانمدّلقتم)ABنمبلغتم

نييولعلا-.13(ًاعيمج)Aمهعيج–1.25(ديزيبحاص)AبحاصديزيBديرببحاص

P.551.2(يئافاو...لصوًالف)Aينافاوِّقحويلايلاثكلصوبسحاالف-14

9(هللاديبع)ABadd.رهاظنبا-(هيف)Bom.-(لمرلا)Aنامرلا–إ.14.فورعملا)

(قيرمتبBon.-1.16(تيب)Aom.-أ.17(سدقملاتيب)Bom.–1.18(هجو)

.Bom(تيبلا...درمعلاو)وبهَجو-1.21-22A

P.1.256(نلبال)Bلبالا-4.1(اهجزلو)ABاهحولو–1.و(ردق)Bىضف

.wr(ةعاجوكرطبلااموت)ةعاجوكرطبلااهوتلto--عفرBاوعفدA(اوعفرو)7--(Sic)

ىراصنلانم-لم12(ليللاب)Badd.سبالملاىلإ–1.1و(ةبقلاعب)Bةّبقلاو–1.16(لاقف



.P(رضحلا)Bرضح-3.1(هيلع...اعددقو)Btantumقدص–1.5 57 l. It

B(ةّيطبقلاباميلا)ةيساب–1.13B(ةيب)–سدقملاتيب.Aadd(كرطبلا)و.–

ةّيطبقةظفلاميتلاواميتلالهأتسل.13-13(نيعبرألا...اهريسفت)Aom.-1.16(مصتعملاب)

ABadd.رصمريماوهو-17.1(هولتاقف)Bاولتاقف-2o.1-19(نمنولخ...ةليل)5

Lisque.581.2(رصمىلانومأملا...جرخو) P1.20–(عت)A(عبس)–.Bon

Bom.

edىوملا–6.1-7(ىواملا...ةّيقلاقيو) infraىوهلاةA(ىوملا)581.3.P

Aدفوو B(لخدف)هروتي–1.9A(هدونب)-تاذورثلاB(تاروش)1.8-.Bom

–1.10(روب)ABadd.اهتيزجو–1.17(اوفأ)Bاوموق–1.1و2o(امهيف...راصف)١٠

P.591.2(نودرب)Bةنوضربت(دجسملاغلب)ABدجسملابابيفو-4.1

(مايايف)Bماياىلا-5.1(روفقنلا)AروفقننباكارطصالاطقفBروفقننبقرطصال

Bنوديدبلا-7.1(سوط)AسوسرطBسوطرط-1.12(ىلصملا) A(نوديدبلا)1.6–

Aةدعسم\5 B(ديعس)نسحلا–1.14B(نيسحلا)–ليهسB(لهس)لـصوملا-1.13A

–.Aom(دآوقلا...ساـبعلا)نوليمي-أ.18B(ليمي)–.Bom(ةدراب)1.17–

(قحساوبا)Bقحسانبا-61.1(نييمشاهلا)Aنييمشاهلانم

1.3-.Aom(نيتئامو...لزيملف)هللادبعوبا–1.2-3B(هللادبع)P.601.r

(اجطاتحأف)Aاهطاحأف–1.4(سوكنبااردنك)Bشوكنبااردك-.%نبافيجع)

(ةبنعAةسبمBةشياعنبافحضب–1.6(رايزاملا)Aنايزملا–(ًابّلقت)AًBابلغتم٢٠

A(ةركلا)1.و–.Bom(كرطبلا...رصاـحف)ورمعىلإ–1.8وA(رمع)1.7–

A.روصلاقوفنم–(روصلا)Bروسلا–1.11-12 add(هنومتشي)ُةرقنا–10.1

(رهشأ...يفو)Bom.-13-16(نيتئامو...كلذو)Bom.-!..17-18...طخسو)

1.2o–مةنسBom., Aadd.ww(مورلا...كلمو)1.1و-.Bomنيتئامو)

(سوينورفص)Aسوينورفس٢ه

P.641.1(سدقملاتيب)ABaddunt:تيبلهأهيلعاوبثوونينسعبرأماقأ

–.mنB(ّلكرتلااغبو...فيصوو)قسوجلايف-7.1AB(قسوجلا)سدقملا-5.1

(يكحلا)ABيلجلا-أ.8(شقد...باغو)Bon.–إ..همسابو(يفوراملب...ّرقاف)

2o.-ةعستوB(ةعبسو)مهف–1.18B(مهنم)يفورهملارصقلاىنبو–1.17"Bltantum

(سجرس)Aسيجرس٣.

P.1.262(سوالوقن...تس)ABسوالوقين...ةثلاث-1.4(نم...موي)



Bتابغو–(كلملاهللادبعنبا)BكلملادبعنباABadd.تأّيزلا-1.13(حابيا)

.Bom(هللانمديؤملاميهرباو)جاتنا-.16AB

P.631.1(حرفنبانادان)ABخورفنبنادز-1.7(دورقلاو...ةخسنيفو)

Bom.–إ.ro(روصلا)Bتانوقيالا–1.17(مولقالا)ABمّيقلا–1.1و(ةسينكآمولقإ)

ABمّيقلا–1.2o-21(مانصالل...دجسنف)Bom..ه

P.641.1(سوينورفص)Aسوينرفص-1.3(ميبوراشلا)ABميوراشلاةروص

7.1-.Bom(ةباتكو...ليقو)لاقو...بهذنم-.3-6deinomittit B

(سيلف)Badd.ولحب-.13(روصلا...هلبقف)Bom.–1.17(نيتئامو...ةنسيف)

Btantumنمةيناثلاةنسلايفكلذو habet(مايأةعستو...تناكو)1.1و–.Bom

لكوتملاةفالخىneteraponitinfra–(رشعيفو)Aرشعينثايفو10

1.6–.Bon(ناكو...يفوتو)إ.4-3–.Bom(ةيرفعجلانفُدو)651.2.P

(ُم)Bon.-(باتعو)Bثايغو–إ.و(ةنسح)A.ةيلحBةبيبح–1.11كرتو)

(قبسوحلإAقسوملالزنوBtantum،لزو-12.1(ةتسوةنس)Btantumةتس–1.14

BبيضحلاA(بصحلا)–سمأترأBسماوأA(رصانوبا)ناكو–1.13B(لكو)

بيصخلا-أ.18(دمحمنبإ)Badd.نب–(قداخ)AقراحبBقراخم١ه

AB(ةجتبف)هللادبعاباسA(هللادبعوبا)..!-ساجاوA1.266سلجو.P

Bom.lusبورحلايف-.7...بتكو) queرتعملانباA(زرتعملا)ةحيف(3)-.6

(كلذBom.-أ.8(ردغإو)B"ذخاو–(طساو)Bطساو-.10(ينالقملابفرعيو)

Bon.–(عست)ABةعبس

٢٠–.Bom(سطئب...طسويف)ءاذـــحب–1.4BةلاقA(ادح)671.3.P

(ةسينكآ)Aadd.اماممساىلعيتلا–1.6(كلملا...هسنّجَنال)Bon.–1.7(الناو)

Bالو–1.9(تيلحتساف)AتالحتسافBrecteتللحتساف-11.1-14...ةفالخ)

htec–1.12(كابكآ)Aكاكان–(نولط)Aنولوط–1.13 desuntin Bيلاوملاو)

omisitم
reliquamparagraphum.

w

P.681.2(حلاص)Aadd.فيصونبا–1.4(قثاولا)Bقئافلا–4-3.1

.Bom(ءادوسةيحللافتلم)ةعبس–1.7AB(عت)0-1.6Bom(برق...ُهَماو)

.Bonناث-.16(دمحايبال)Bدحانبال– A(ناق...نشلاو)نيكت–إ.11

•r(نيتئامو...موي)2o-ثعبيو-1.1وB(بعتيو)قفوملا-17.1.ABadd(دمحأوبأ)

Bom.-1.2o(تبس)Aةسمخ



(مايأةّتسو)Bom.–1.7(ددع)ABدمحا–(قّقوتملا)ABقفوملا–1.8(يوافلا)

1.1o-سادقمدخA(سّدق)–سونافاتسBسرتفطصاA(سونافتسا)يولعلا–إ...وAB

multaomisitBin14-18.-سرودوثA)سودت–.Bom(تامو...ربُمو)

hae(بّبطتملا)Aadd.باتكآاذهعماجBباتكآاذهعضاوه paragrapho-l.ao

fere totus textus omissus(ةنسةرشع...نوسمخوعبراو)P.1701. 2-to

B(رقاعملاىلا...انبو)اندّيسدلومنمو-.14-13A(اندّيسنمو)4.1-est in B

habettantumشبملاةكرببةفورعملاةكربلاAرقاـعملاةكربب–1.18(نم...ةليل)

Bom.

P.741.و(ّدم)BًAاكرك–1.12(دادويد)AدووادلاBراداودلا–(جالا),,

B(تارفلانم)–مهنمB(ةفش)جسلاوبا-16.1A(جاسلانبا)حايثلا-.14B

A,صوقملا add(رفعج)1.1و-.Bom(نيدـتثامو...تامو)(قارعلانم)-18.1

Bom.

P.721.3(رارص...ُهَّمأو)Bon.–1.4(دـمتملا)Badd.دحالامويوهو١ه

B(فيطنو)1.12-.Bom(هروث...تحت)يراوــجو-9.1A(راوجو)7.1

فيضنوAّ يفادوادلاوّ يدرماـعنلافيظنو–(ميانغويلارشلا)B("يداورلاو)-1.14

(هتومو...برطضاو)Bom.-1.13(ةرما)Bشيجرما-.16-17رشعنباوهو)

(نينسBon.-Lao(ثدح)ABثدحو-1.21(ءايلاىلا)Aadd.:ىعسيو

A(رشك)هتبوعص–1.8B(هعبصا)–يدفتسي:.ABadd(دحا)731.2.P

ترشكناBترشتنا-.11(عبتل)ABعبل–1.14(بهشلابكاوكآ)ABبهشلا

ءامسلاوجيفةبعاللا-.13"(قارذ)Bقابرز-1.17(تسطغنا)AطفنعأBطسنغئا

.eao Pجّورتينأسوالوقين-.سيوسB(جيورتلا)1.2o–حبذملاB(حيدملا)1.18

Bاوزاجأفةكراطبلاةيقبىلإ–إ.., habettantum(اوبجوأو...ةيموركريرط)741.4

20(ليئاخيم)Aadd.يزغلا

:Baddit(ةينيطنطسقلاىلع)-سويسيفوأBسوميثفوأA(سوبيتنأ)741.6".P

ةعبارةأرماذخامثدلوهبيجيملوتاجيزثالثجّورتكلملانوال"نألبق(ةيشاح)

ةكرطبلانمُهطحوويلعقحفكلملثكةيكآيفُهلبقيملوةبارةأرماهذخألجألُهَجوي70

Bلاومالاظفحبًامكهجولانسحاًليجدضتملاناكو–..و haec solum habet

W



B(اوقستساو)بهونبناميلسنبهللاديبعميقلانببتاك-لا.18.Badd(بتكساو)

sichabetلاوشوناضمررهشيفنوقتسًيامايأاوماقاو–(دادزيملف)Aدزيملف–

–إ..وـهo(تامو...ةنسلايفو)Bom.-1.20(ةيقولس)Bةيكولسه

Bيوازغلا ّ.A add(ةيردنكسالا)-.Aom(فالخ...ةنسلايفو)751.1.P

B.ةـنسعبرأكرطبةلو habettantum(ةنسنوثالثو...دحالاموي)يرقلا–1.1-3

(sic)-1.4(سلدوطسرخ)AسلدوطصرخاBهلدوـطسرخأ-لم8-6نمنولخعبسلو)

(دومربAعتوBom--6(ابيا)Aسايليا-لم7(صخشو)ABadd.هلودوطسرخا

1.11-.Bom(رصم...نفدو)1.10-.Bom(ناــضمر...كلذو)8.1-و

Aنوراه B(هيورافمخ)–يفاغرفلاA(يناعرفلا)سجرم-1.14AB(سجرج)

هيورامخنبا–1.17(ةَّيروطملا)Aةّينولوطل–إ.18(ركاك)Bركاك–عضوملاو)

,Bonةفكألاب–1.1و(تكبتشاف)Bتكاف Aةّيكالابفرعي)

.Bom(دجوأف...هباحصأنم)صمحضرإ-3.1-6A(صمح)761.2".P

6.1(دجواف)Aذخاف–1.8(ب)Bممب–1.16(ةهونتب)Bةهوبنب–1.17(دمحمنبا)51

B(رصم...عضوع)مهتفاصب–إ.ةعوBمهفاصمA(مهفاصنا)771.2.P

om.-1.4(نابيشعبجدّدبتو)Bom.–1.6(داَّوقلاو)ABadd.نيلقثملاو–1.7

(ٌمضاو)ABىوضو-.11(يرشوثلا)B"يرشوبلا–(دـمحأنبنيساملاو)Bيلعوباو٢٠

نسحلا-1.12(نوـكيزيلاببقلملا)Bom.-13.1(افرصناو)ABىسيعفرسناو

يرشوبلا-13.1-14(ةريزجلاىلإاوجرخو)Bom.-1.18-19(رصمىلع)ABطاطسفلاىلا

aliaomittitBusqueنيتئاموtumpergitماقأف

Multa-4.1(يرشوشلا)Aيرشوبلا)-l.و desuntin Codice B781.2-و".P

(نيسحلانبسأبلا)Aنسحلانباسأبلاهريزو-.12-13(بش...مويوه)Bom.wه

لم13(سابلا)Badd.نسحلانب–إ.14(اوسلجيل)Bاوفّلخيل–إ.13(عت)Bعبس

16.1(هللادبع)Aهللاديبع–(دّيقو)Bلتقو–1.1و(دمحمنبا)Aدمحم–لم

19-20(بلغالانبا)Bبلغالادمحانب-2O.1(راس)Aراص-1.2o-21...لخدف)

.Bom(نيتئامو

P.791.2(هللاديبع...ىلع)Bom.-أ.و(دمحمنبا)Aadd.نيسحلانبإ30

14Bom.–1.4(هللاديبع)Aهللادبع et(نيتئامو...ةّجحلايذيف)ىسومنبا-.3-4

-.6(ةثلاثلا)Aةيناثلا-.12(ةيردنكسالاب)Aةيردنكسالادنع–إ...و...وهيلإهَجوف)



(لوقي...نمحرلادبعهنبابBhabet:لوقيهبئانهللاديبعهللابيدتهملاهيلاهجوف--

14(نمحرلادبع)Badd.:ُماقلا–(اًددمم)Aددم–إ.13(امس)AناميلسBاميس-1

16(ءاّوحومداخلاسنؤمبو)ABom.-(ةزيملا)Aةزيجلاىلا-!.17(وغ)Aءاهز–

A.ةسبح-.18(برحلاٌءوفاصف)Aبرحلااوفاصف add(مهلالبقاف)

P.801.a(اوفلا)اوقل–(ءاسملاتقوكلذناكَو)ABءاشعلاناكو–لاحفر A

(ةّيرلانيبومهنيبAةّيعرلانيبمهسلاجف–إ.4(هللاديبع)ABةسبح–نادا)

(ةعرلاABةيعرلاناذأBadd.نيلتقمل–(مسقلاوبأ)ABadd.نمحرلادبعو–(ةسبح)

Aةنسيفكلذو B(برغملاىلا)ةسابحمهشويجوهللادبعنبنامحرلادبعو–مل.؟AB

(يلعرزوتساو)ABةdd.ىيمنبا–(ةفرصاو)Aحارجلانبىيعنبيلعفرشتو

.Bom.-lىفاو) To(ةئامثالثو...ىداهجيف)نسحلا-1.9Aom. B(نيسحلا)8.1

(مساقلاوبأAهللادبعنبنمحرلادبعيفناBنمحرلادبعيفاو-.11-12..لجر)

(نييرمشالا..يسنهبلاو..عزفوAنينومشألا..سنهبلاو..غرفو..سفن-لم13نوناق)

Aطيح–(لاثب)Abisلثب–.16(مهنمنمأتساومهتّرغو)مهنمقرغو–(ةثأتسملا)

1.18-tantumنييلقصلاAB(نييسلبارطالاونييقيرفالاونييقسلا)ةنمأتسملل–1.17B

(نييمأتكآ)Aةيماكآ–(عضوميف)ABadd.فّرعي

P.841.(دحاوعضوع)Aom.–(ةرّيـجلا)Aةريزجلا–1.2نبامسقلاوبأ)

(هللاديبعBنمحرلادبعAهللادبعنبنمحرلادبع-.3(هكارمبريصينأ..لاغىلا)

Aهبكارمريصت..لغىلا–(ةيردنكسالا)ABadd.نمحرلادبعشويجنمادجنكيملو

tum.ةيردنكسالاىلا..لمحيناو–لم8 om.seqqهللادبعنبAدحاهللاديبعنب

(لاغ)Aلغ-لم10(لجرفلاىتئام)Aلجرنيبامسفنفلاىتئام–1.11(بيصييك)

Aبيصيًالثلا-يلايواز)AيوأيBوفلتي—12(ويلإجرخ58نمحرلادبعىلاجرخ

هللادبعنب-.13(هللاديبعنبامساقلاوبأ)Aهللادبعنبنمحرلادبع–(هتضاخنم)

Aهباحصاوهتصاخعم-.14(ةئامثالث...كلذو)Bom.–(ةجحلايذ)Aيذ

ةدعقلا-.16(برهْنم)Aom.–1.18("ءاضرتساف)ABom.–(ةّدرو)A:دّدرتساو

82.l.19 usque P-سومليفوا-1.19(ةنتاطسقلاب)ةينيطنطسقلايفAB(سوميثنا)

BتامورهشأوضربيفيقبمورلاكلمنوألًاّماوA(تامو..."دعبماقاو)1.-

اًرهشضرم

-mentionen AleسردنكألامورلاىلعA(سردنكألاهوخا)821.1-2.P

xandrinon-1.2(نيرشعوثالث)Aرشعةثالث-3.1(ةنس...ةـخسنيفو) facit

Bom.-لم4(رغربلا)ABرغلابلا-1.7(سويتمد)ABسونامور-(نيطنطسقعم)



Aadd.مورلاكلم–1.8(نيطنطسقنماهجّوزف)Bنيطنطسقاهجوز–روطسرخاو)

(سويتمدنباAسومورنبروفوطسورخوBروفطصرخاو-1-9-10(مهنيب...جربزو)

Aom.Bبورحلاتنكسف–1.11-13(ةئامثالثوةرشع...رهشيف)Aرخالاعير

Bنبيلعسبحلانمجرخاو hree tantum liabet,...ىسومنبنيسحلانبدعسنبيلع

A.نبىلعةرازوله add(ةثلاثلاةّرملاهذهو)هرزوتسافتارفلانبانسحلانبدمحم–1.13

تارفلانبىسومنبنيسحلانبدّمحم-.14-13(ةكسللنيتيك)Aةكلملاةيلك

13-16.1-.Aom(نالقسع)–سوكيريكBسروكA(ىقروك)my.ـإ

(ةئاـمثلاثو...كلذو)Bom.–1.16(اعفرف)Bاوعفرف–16.1-17مهرماف)

(ململ...,Aةيراسيقةسينكاونبوةلمرلابيتلاةسينكاونبفمرباف–(سبتبصمحجراخ)

·1:.A add(بجريف)–نوتوباAB(روثوب)سينتنصحجراخ–1.18recte AB

ةئامثالثورشعىدحاةنس–(سينتب...ّنأمث)ةسينكآاونبسينتىراصنَّنأُم-.19

1.21–.Aom(ةيكآ...ناطلسلانأمث)2-19o.1-ىراصنلا.ABadd(ءوـنب)

(ةئامثلثو...رهشيف)Bom.,A...رهشنمنولخعستلءاثالثلاموي

et omittitناقاخنبىحينبدمحمنبهللادبعB habet(هللادبع)1.183.P

mentionen:ناقاخنبىلعنبهللادبعردتقملارزوتساو1• auni: Asierefrethune locum

ةئامثورشعينثإةنسلوألاعيبررهشنمتلخةليلةرشعىدحالسيمخلاموي15ةدمل

ABhas:نابصرانيدفلاةئامءاهزاهنمبسكو aliterreforumt(روتسو...قفأ)

باًيثاوساحتيفاولاو.ريثكعاتموتاساكويفاوصوةضفوبهذ–1.6فصنيفكلذو)

tum:ىراصناوعفرف additبجررهشفصنوراهنلافصنيفتبسلامويكلذوAبجر)

ةكيناكفحاّرجلانبىيعنبيلعىلابتكوسئانكآاونبينأمرافردتقملاىلإقشمد٢٠

ةئامثالثورشعةثلاثةنساهافاوفاـمباسحفشكيوقشمدىلاريصينأ-.6(ريروبا)

ABريزولا-9.1(انيمريد)Bانيسروط–1.12(دمحم)Badd.ىجبنب-(هللادبع)

"A(رهظو)(1.16)–,.Aom(تامو...سوالوقينتامو)هللاديبع-لم13-15B

AB(ةيقفةلو)–رهظلوألاعيبرنمنيقبسمخءاعبرألاموي"يثميفاهيفو...

rectiusةعقعقُهلعَسو-.19(ةّيملك)ABةيملاكجوعم–(عيبرسماخ)B٢ه

P.1.184-3(ةئامثالثو...فرصو)Bhabettantumرخالاىدامجرهشيفو

١-ةنسAadd.لوألاعيبرنمفصنلاةلقمنبيلعنبدّمحمبىسيعنبيلعفرصو

...اوراثةئامثالثورشععبسةنسمّرحملايفوةئامثالثورشعةتسةنس––1.4كوزانو)

(اهريغوBهريغوكوزاثو-.3-6(دحالامويو...اوسلجو)Aدنعةوخأىلجأف٣.

هوي-6.1-8(ًاَمَركُم...ناكًالف)Aاباوكوزااولتقفةقاصملابنيفورعملاةلاجرلااوراثو

Bورادىلاًاَمَركُمًءاخااوفرصوردتقملاةفالخلااوّدرونادمحنبءاجيللا-.8(وليجور



اوفلخو–لم12(ةنس...ةخسنيفو)Bom.-لا.13-84(ّ يلأتملاديعسيبابفرعيو)

Aيفاياملاديعسيلانبرهاطيلابفرعيو-.16(فوقرع)BAفوقرقعBقوقرم

BاهدراواهرّوفقارعلاجاحقيرطيفيتلارابآلابّرسُمA(اهروغو...مدراو)لم19–

...ءاملارايبأمطومدرو

P.851.1(عبسلا)Aعستل-1.2(اهلخدف...يلانجلافاو)Aسانلااورعشيمله

فيسلاباهلخدفيفًايملامهسبكقحةكمبمهو–1.3(تلثماو)AتألتمإBتلتأ–1.5

Asieres(جملالطعو...اوذخاو)to-6.-نميلاىلامهنمو.Aadd(ةّدجىلا)

narrat:عقوتيبلابابىلعتناكيتلابهذلاحئافصعقوةضفوبهذنمتيبلايفامذخاو

نمهعضومىلاةّدرعجروُهنولّبقيوهنومظعيوُهنمنوكراشينيملسملااوناكودوسالارجحلا

ًابكرمهودجوفةكمىلإكلذدعبسانلااوداعفقيرشتلامايأيفةئامثالثونيثالثوعستةنسةبكآ10

نميلاوماشلاورصمقيرطىلعالادحاتيبلاىلاجحبنكيملو،هدلبىلافرصناو–لم11

•usquePـ1.11-12نيرثع...يفوتو) 861.2 haecomniaomissa suntin B

(ةنسAom.–1.16(ينادكآ)Aيفاذولكآ

P.861.1-3(ةنارزيخ...بسُتو)Aom.-لا.3(نيطنطسقيقبو...مورلاًاماو)

Aنيطنطسقدرفناوسنوموروبأبهارتوروفوطسرختامو-(سوينمد)Bنونير-لم١ه

هسو(ليئاكيم...تامو)ABom.-1.13(تارفلانبا...ناكو)A'ريزوو

Aom., B(ناريحنب-.14-15ةنسنيرشعو...تامو.Baddةنارزيخنبارذثيح

A(ةئامثلثو...عيوبو)سطقيفو–مل.18-19B(ةطقافر)روفوطسيرختامو–1.13

هلقمويدنعدمحنبدّمحمةوخاعيوبو–(لاوشنمتيقبةليل)Bلاوشرخآيف-

.tum perguntrرصملهأنمناكو.Aom.,Badd(سويشيتفإابنا...لّوأيفو)2o-ar

Aهتفالختناكوةئامثالثونيرشعونينثاةنسلوالاىدامجرهشيفرهاـقلاعلخو- et B

مقافيفهبةولحكواًدوُرعباومحا"مثهباولكووراديفسلجورهشأةتسوةدحاوةنس

لتقوارهشكلذدعب

,Aon.ىلاجطنبدمحمركبوبألخدو،ه AetBadd(ةئامثلثو...ةنسلّوأيفو)

يفناكو.rrةنسناضمررهشنمنيقيعستلءاعبرالامويرصمطاطسف--8-9ناكو)

(اًديدشًابارطضا...رصميفAom.,Bةدعقلايذنيرشعدحأيفةميظعةلزلزرصم

اًديدشًابارطضابهشلاىعستيتلابكاوكآتبرطضامويلاكلذيفوةتسلاهذهنم-اع

و-to(ديشر...دمحمبرهو)Aمهريغوةبراغملاداّوقنمةعامجيدينمبرهي

بكرمبحاصوهوملعكنبدعاصبفرعي،داّوقنماًدئاقمهتادقفمويفلاىلااديصف3

بكارملايفرصمىلإاوداعوًاريثكًاقلخهباحصأنماولتقوةبراغملا"هولتقفجغطنبدمحم

نمًاشيجاوألمتسافةقربىلإاوضممث.ةيردنكسالاىلإاوراف"ربلايفةديدجلاقيرطىلعو



ـVYAWـ

ديشرىلاةيردنكسالالهأاوبرهفةيردنكسألاىلإنيجاراوداعوهللادبعنباشويج-لا

fo(ديشرجيلخىلا)Bديشرىلارحبلايف-LTE(اًركع...دقئاف)Bجغطنباهجوف

مظعركسب-لم12(ةنسيف)Bةنسىدامجيف-لم12-13(ىيعنبا...يضارلاطخسو)

Aرخآلاعيبرنمنيقبثلثلاىسيعنبنمحرلادبعبةرازولانعةلقمنبافرشو–1.14

(اوراثو)Aاوراثةئامثالثونيرشعوةسمخةنسيفو-(باوبااوقرحاو)Aباباوقرحاو

Bاوبرخو–1.13(ناوطسالا)ABadd.لبالاوحبذملالوحيذلاطالبلااورسكو

لتئالاوطالبلااورسكوةمايقلاونوينارقالااولخدمث،هيلعاوردقاماوثعشوازابارطلاو

اًدجةميظعةنتفتناكواوردقاماوثشوروتكدلاوساحنلااوضوساحنلابحارشلاو

1.18–.Aom(ةمايقلاعم...كريرطبلاناكو)لوألايدامجيفكلذو–لم13-17

(نامحرلادبمىلع)B(نمحرلادبعهريزوىلع)-أ.18(ىصخ)Bةتس-1.1ونيب)

(مورلاBadd.نيملسملاو

P.881.3(كلذىلاهوباجأف)Badd.ةرشعونينسةتسىضارلاةفالختناكو

Ahis werbis fnen(ريخىلإ...انيهتنااماذه)ةنسلةقفاوملارهشأ–إ.هيوrA

actانحويخيرات"وتيوقيرطبنباديعسخيراتىهتناانهاهىلا Historia Butychi

يكاطنالا



E CODICE PARISIENSI

AR, 288

a regnoal-Radiusque ad finem codicis,

quemم transcribendum curavit wir illustris Baron Carra de Vaux. Hoc

excerptum, etsi mendis refertum, sicutiest recensemus.

(242")نيروقتاهرصاحشطبرقأترصوحةثالثونوعبراوعستةنسيفو

ريثكقلخاهيفلتقورهشأةرشعراصحدعباهحتفوكباثألاينعأقتسمدلاساقفلا

اوقلتيذلالاجرلانمريسيرقالامهنمملسيملواهلهأعيمجابسوىحيالمظع

لابجلاسوؤريف١.

ةئاثلثونيسمخةنسنيموينيناعشلاديعلبقةعمجلاةليلريخلارصمىلادروو

اومدهفعمشلارصقبيتلاليئاكيمةسينكىلإغاوغلاوةيدامرلاوشيفارحلابثوف

ةروطسنلاىتسينكوسرودوتيرامةسينًكاضيأاوبهنواهيفناكاماوبهنواهنم

مظعنزحىراصنلاىلعناككرطبلاةسينكبفرعتىتلاطبقلاةسينكو

يفتبلايفسوسرطنمازغدقةلودلافيسببقلملانادمحنبىلعناكو١•

بوردلامهيلعمورلاذخافعاركلانمسأرفلانوعبراوةسخورفتفلانيرشع

سرافةئامرادقميفنادمحنأىوسمهنمتلفيملفمورلانمةعامجاوبسنادعب

يض[اق]0٠نيصحنيلتقاهيفوىحرجمهرثكأًاناسناةئاّمسريدقتكلذدعبهقحلو

مهوريسقينبوريمنينبرثكألتقو(248)اهريغوبلحودلبلاكلذواهلكةريزجلا

نيسمخةنسنمةدعقلاوذيفةرزنيعتحتفةثالثوسمخةنسيفوبرعلادشا٢٠

نيسمخوىدحاةنسرخألاعيبررهشيفوسوسرطبحاصتايزلانيبألتقوةئاثلثو

مهوحتفوشعرمنايعروكومدىلامورلاًافاوةثالثو



اوبهنواـهلهأاوبسوبلحمورلاحتفةجحلايذلهتسمةنسلاهذهرخآيفو

.حوتفلاحتفيذلاوهوروفقنهلمحكلملاىلانادمحنيبأرادفوقسلمحواهلاومأ

ادقعونيطنطسقهوخاوليسبمهوراغصنيدلوفلخوكلملاتامهعوجردعبو

شويجيروفيقنجرخوسنوميكآربناكومداخلاشيماربرجحيفمهوريصوكلملامهل

ةقراطبلاونايبصلاماةكلملاوهنمقافتابسنوميًكارباناكفمالسالادالبديريمورلا•

نأًاضيأميظعشيجيف٠٠٠لاهجويفوهونوالعميذلاةقرطبلاوروفقن٠٠٠يذلا

.لتقو]كارتألاىلعرصتنادقناكَومهيلعبتكآتعقوفروفيقثاولتقونوألاولتق

بطافةّينيطنطسقلاىلإروفيتينوندالعجرففلانيسمخءاهزمهنم(248)

قشمد(9)يلشمشلانيبروفيتيندلقمثمورلاءارمابرهوكلملاروفقندقودلبلا

روفيقيننيارحبيفنايصلاريصُوهَلتقُيملوسوسرطىلاوةنذآىلاوةصيصملاىلاجرخو١·

قلخنيقيرفلانملتقفبرحلامهنيباميفعقووةندادنعنيملسملاهويقلفقتسمدلا

مهسفنأمهثكأحرطوقلخةندابابىلعمهنملتقونوملسملااومزهنامثميظع

اودعصففالآةعبرأرادقمةعطقنيملسملاركاسعنمدرفناواوقرغفناحيشرهشيف

نيتليلونيمويمهسفنأنعاولتاقياوماقافمورلامهبطاحأفةنذآنمبرقلابّلتىلع

اوراصومهرخآنعاولتقنيملسملاىلعرمألادازمثميظعقلخنيقيرفلانملتق١٥

سيئريلشمشلانبارظوبقننيرشعاهباوبقواهورصاخلةصيصملاىلامورلا

موملابزاجلقحوبرخأنأدعبمهنعفرصنافاوماقأنأداز...سيلاذافركسعلا

نوملسملالتقيذلاَلتلاىلعنيملسملااونبومهلتقوهيفنمىسوهقحاوهرخف

ةثلث(244)ةنسنمرخألاعيبررهشنمفصنلايفوءادهشلاهومسواًدجسمهيلع

بلطلةيربطىلايئانجلابحاصيدهمهمسارونوبأءىجمناكةثالثونيسخو٢٠٠

مهانغوهلاجرنمًاخوهدلاولتقومهلممزهوهراعشرانيدنيمهملانيبهرات

(3)مهلملمحيفناكنمىلادحايدؤيملوفرصناو

جرخاوهرقونبمهناعأفةيردنكسألاربربجاهةنسلاهذهنمرهشلااذهيفو

ةمالسلجنموبأءاجويحلفملابفورعملاليوطلانمييديشخالاروفاكذاتسالامهيلا

نماولتقوليللايفةبراغملامهوسبكصفحةلحمىلااوراصاملفركسعيفيروفاكلا٢ه



(اوجتو)اوجلومهليبساوذخاوعيمجلااومزهوةعامجداوقلاناسغنمودجلا

دقومهنمتعجروبكرمنيثالثوينثامهتدعوسطيرقاىلابكرملاقرغو

لضفلانيبرفعجريزولابكارم٠٠٠اهنمذخاولجرةئامعبرألاءاهزاهنمرساولتق

ًالجررشعةتسالامهنمتلقأافًالجرنوناقوةئاثلثلاقو]هتدعوهتآ

لزنف[فالاةثالثيفروفيتينعجرةثالثونوسمخوةثالثةنسةدعقلاوذيفو•

مقافاهنعاوبرهاهلهأنالهنذأمث(244")هتميخبرضوةصيصملاوسوسرطىلع

لامشونيمياهريغوةيكاطناوحتىلابرضتهليخوًاموينيسمخوفيننيتنيدملارصاحم

(3)اهراجشأتذغوءاملانًمائيشالوةرضخالوةرجشهيفسيلودلبلالتوعجرمث

سوسرطنمبرقلابةجترتبىودعلالزنومهردبنيتيقوأاهبزبخلاغلبونيتنيدملانيب

·ءيشدعبًائيشنيتيدملانيذهنعاولحرينيملسملاومهشويجيف""

مهبحومهتمعنومهلاومأبةصيصملاوسوسرطنميفئابلادبعجرخرفصرخآيفو

نأدعبنيملسملانمةعامجويفابلادبعنبالتقنمرألامهيقفدلبلانعنيبراه

مورلابكرمنأانغلبومورلادالبىلاةفاقلانمةعامجاوقاسونمرألانمقلخاولتق

اوبلطيلةيقيرفاىلابرغلابحاصدعمميمتيلاىلإاوزغربلايفركسعورحبلايف

دقمورلاناكنأدعبكلذو.ةميظعةلتقممهنمليتقولامهمزهُهنأاومعزوةيقس١•

(%زاجملا)رجملايفهاد٠٠٠نيميقممهواهنممهجرخاوةيلقساوكلمت

فيسلابةـصيصملاتحتفبجرفصنيفةثالثونيسمخوعبرأةنسيفو

اهلهأفصنتامنأدعبحلصلابسوسرطتحتفنابعشلوأيفوةودغ(245)

ةرشعيفةئاثلثونوسمخوعبرأةنسيهوةنسلاهذهيفومورلااهوئكسوعوجلاب

لفاوقةثالثةيأدنع٠٠٠ماسلاومهقفتاورصمنمسانلاجحةدعقلايذنممايأ٢·

مهيلعجرخاروحلاواوبذعنيباوراصاملفميظعقلخيفنييماسلاوةبراغملاونييرصملا

قلخلاتلفناولفاوقلايفيذلالاومألاعيمجاوذخاومهيلعاوعطقميلسونبةيدابلا

يلانجتوناطلسللايادهلاوزئالاولاومالانملفاوقلايفناكنأاومعزوةلاجروةارع

نيملسملاىلعرجيملهناونينسعبرارصمرايدجرخماقمموقيُهنافهردقرّدقيالام

ةقثلاىلعاومزعدقاوناك...داـغبلانأكلذو.اهريغالورييهلاةعقوالهذهلثم٢•



مهيلاهأضعبو···ومأاومدقفرصمنع

....قاسواهبحاصنودبعنبلتقوتاحاولاىلادعمممتيلابحاصءاجو

يديشخالاروفاككشملاوبسيلمويناكفةثالثونيسمخوسمخةنسرفصيفهمرحو

عبسلءاعبرألامويُهلنيزدقودلبلايفهفاوطودادغبنماهبلجيتلا(245")٠٠٠

نيقبرشعلراهنلافصنءاثالثلامويتاموةئامثالثونوسمخوعبسةنسرفصنمنوخ•

بحاصوهويهنلاوُهلرمألاماقدقوةئامثالثونيسمخوعبسةنسىلوألاىدامجنم

تامنأىلإفرحنيبجغطنبدمحمديشخالاتامذنمنيمرحلاوتاماسلاورصم

سراوفلاوبأريمألارمألاهدعبدلقتو.نيمويالارهشأةسمخوةنسنيرشعونينثاوه

نبنسحلاىلإمهرثكأراصوشيجلاقرفتورصمُبهليعُدوديشخألانبيلعنبا

روجونوأمساقلاوبألبقنمروفاكلبقنماهيلاوناكوةلمرلاىلاجغطنبهللاديبع١·

وبأهيخأةافودعبديشخألانبيلعنيسحلاوبألبقنموجغطنبدمحمديشخألانيب

ىلعُهلىعدوهوباجأف0٠٠نملسارفجنطنبهللادبعنيبنسحلارمأيوقو،مساقلا

هيخاىلُعهلدقعوديشخالانيبىلعنيدمحأسراوفلايلاةفالخةرامألابربانملا

روصنميلانيلادمحأنيبنسحلا٠٠٠يطمرقلاهدصقوارهمهمجديشخألاهمل٠٠٠نبا

رثكاذخاوةريسيةدماهبماقورصمىلإهنممزهنافةلمرلاىلإمشعألاببقلملا1•

سمهيلاراصفاـهعيطمرقلافارسنادعبةلمرلاىلاداعمثةيروفاكلاةيديشخالا

حلصىلعامهيلاكلذدعبجرخوةدمرصاحوىرسكورحسبنيفورعملاةطمارقلا

ًافرصناو

هللانيدلزعملاميمتيلادـعمنينمؤملاريمأبحاصبتاكلارهوجلوخدناكو٢٠

ذفناوةيلالهلاةئاثلثونيسمخونامثةنسنابعشنمفصنلايفرصمهيلعهللاتاولص

ةلمرلاةرهاظيفاوقتلافجغطنبهللادبعنبنسحلاةلباقمىلايبصعلاحالفنيبرفعج

نيحاوطلابرساوجغطنبهللاديبعنبنسحلامزهناف.ةئاثلثونيسمخوعستةنسيف

ةيديشخألاداوقلانمةعامجهعموبرغملاىلإاهنمورصمىلإلمحوًابراهوهو



جرفويديشخالاككجوناريوسبفرعيو.٠٠اخلانيب(1)دخمهوةيروفاكلاو

لتقويلقصلايروفاكلاينابهولاحلفموليوطلاؤلوويروفاكلايلقصلا٠٠٠اخلا

يروفاكلايكرتلاعلبيويروفاكلاةمالسلجنمو(246)يروفاكلادوسالامداخل

رهشنمنولختسلاثلثلامويدعمميمتوبأنينموملاريمأبرغملانمرصمىلادرومث

ةديشخالانمهيلاذقأناكنمهعمريسوةئاثلثونيتسونينثاةنسناضمر•

هصاوخوهباحصاوهدلورثاسهعملمحوةيروفاكلاو

ةرهاقلابتقولااذهيففرعيوناتسبلابفورعملارهوجهانبيذلاناكملايفماقاو

هللادبعدهعلايلوريمألاهيلاجرخافةبراحملايطمرقلامشعألانيبدمحانبنسحلاىفاوو

نمملتقوبلغومزهنافبتاكلارهوجوهيلعهللاتاولصنينمؤملاريمأزعملانيأ

يجملاحلفممهنملجرفلاقرفرسأوريثكقلخمليدلاوةديشخالانمهعمناك

ىلادمحموبأري٠··رصمبقاوسألايفنيروهشملامجلاىلعمهبفوطوهريغو

ماشلاىلارحبلايفةيرحلابكارملاترم٠٠٠يطمرقلادمحأنيبنسحلاوبأيلعماشلا

ةئاغالثولانيسمخوةعبرأةنسءاعبرالاموييفهللادبعدم...ريمالايفوتو

\

ةعباسناضمرنمدحالاموييفهحور٠٠٠نينمؤملاريمأزعملاهوباهدعبيفوتمث

يلانيبداربروصنملا(247")وباهدلوىلإرمألاراصوةئامنالثونيسمخو...ةنسنم١٥

رهوجرتشوريثكىلانسحومعناوةليمجةريسسانلايفراسوهللابزيزعلايمسوميمت

ةبراحملماشلاىلارهوجعمةروفاكلاةيديشخالانمةعامجوهباتكهوجووبتاكلا

ينكرتلاقشمدلهأاودعاسفقشمدىلادادغبنمدراولايكرتلانيكتفاوةطمارقلا

ةيسمشلابهعمنمورهوجلوزنناكوةريثكعئاقووبورحةبراغملانيبومهنيبترجو

ميظعقلخمهنيبلتقوقشمدلامجنم٢·

ًامايأقشمدبهتلمجىلعيكرتلانيكتفاماقاوةلمرلاىلإبتاكلارهوجداعمث

لومشمهنمريثكقلخاهيفلتقبورحًاضيأمهنيبترجفةلمرلاىلإراسمثةريسي

هرسايبلسلارجيالايلإنرشأورصمىلإةديشخالانمةعامجداعويديشخالا

لاحلاتضتقاو.ةلمرلابيكرتلا.٠٠ولمحوشيرعلابهتدوعتقوقيرطلايفةيدابلا

نيبومهنيبعقومثاهب٠٠٠اونالقسعلوخدمهريغوةماتكيفهعمنمو000تعأ٢•



ةبسنلابزيزعلانينمؤملاريمأجرخنأدعبرصمىلإ0.[جللخلاحلصينكفلانكل

ديريةثالثونيتسوعستةنسنابعشيفنالقسعيفسمشنيعىلاهيلعهللا2479

ناوريشىشنيبمايأماقفنالقسعبةنصحماهناوهركاسعلاحهبلصتااملماشلاىلا

نيحىلإىراصنلاحصفدحالاموييفمهروبعوةماتكنمهعمنموبتاكلارهوج

رفعجويكرتلانيكفأنيبومهنيببرحةقفاوموحلصىلعهللابزيزعلاةرضحيسمش*

ذنإزيزعلاراسْمشىشمدةيحانبمورلاكلمحلاصدقيتكتلااذهناكفيطمرقلا

ىلإاـهنموةثالثونيتسوعبسةنسةدعقلاوذيفرفعجىنمىلاسمشلانيعنع

ةثالثونيتسوعبسةنسلاوشنمتيقبةيللتبسلاموييفماشلاىلااهنمداجلا

فارشالايلاومسقلانانيسحرصمىلعفلختسملافإسمشلاتفسكناراهنلافصن

ىلدـعلانأبفورعملا...يلعوفلحنبهللادبعوهورصمبجزحلاكلام"··"

نيطسلف...نيحاوطلابفورعملاعضوملاىلانينمؤملاريمأهللاب··0لصواذا"يرصملا

مالسلاهيلعزيزعلاةرضحىلإياطلاحارجنأ٠٠٠ينكتلانيكفاهيتءاكسعيف

زيزعلاداعو.دـنعةعينصلاددجوهنعافعوهلعفنمفلسامبهدجاملف؟248"

هلوصوناكَوحالصوناسحاىلعيكرتلاهعمورصمىلاهكاسعبنيمؤملادبعلاهللاب

ةثاغالثونيتسوناثةنسلوألاعيبررهشنمنيقبناثالنينثالاموييفطاطسفلا"*

ةرجهلاينسنم

نبنيسحنببلغتيبابفورعملادروواهبماقمللقشمدىلادمحموبأديسلا

يطملاحارجنبابراحوةلمرلاىلااهنموقشمدىلإلصوملانمنادمحنبهللادبع

رصمىلإهسارلحولتقوهبرفظفمالسلاهيلعهللابزيزعلاهعبتفحلاطنالضفالاف

رضحىلإدادغببميقملااورضحافلوسردوروموييفحلاصنألضفلالوصوناك""

ىلعهبحاصىلاراسوةرضحنمفرصناوهيلانسحافنينمؤملاريمأهللاذنزلا"··

ءامسوفسوي,..بوقعينباجرفلاوبأنينمؤملاريمأهللابزيزعلا···دةايحةلاح

رشعةيناثونيرهشوةنسماقايكرتلاعم[لصوملانمةدوعدنعلجألادسألا

نيباش(288")ةنسةجحلايذنمنواختسلنينثالاموييفزيزعلا···ًاعي

اصملاددعنمماجلايف(1)سبليفميخلايفوهوهللابزيزعلاروصنملاويفاقدةثالثب"*



ةناعاوهللارمأبكاحلايلعوبأروصتملاهنباسلجوناضمرنمنيقبثلثلااثلثلاموي

ناضمرنماتيقبنيتليللاعبرألاموييفهتمدخلبصنناكيذلادوسألامداخلاناوجر

رهشنماـــتيقبنيتليللاعبرألامويهمادقهيفهوبأيذلاتوباتلاوةرهاقلالخدو

ةئامنالثونييئامنوةتسةنسناضمر

رهاطنبنيسحلاكلذىلوتوةئامعبرأةنسسدقملاتيبةمايقلاتمدهو•

عمشلارصقلخادكريرطبلاةسينكبةفورعملاةسينكلالوصحناكونازولا

يههللابزيزعلارازنروصنموبنينموملاريمأةجوزوخأيمورلابهارلاسويناسرال

تسدقوةئاثلاثونيعبسةنسلوألاىدامجلـهتسمةعمجلامويميرترمةسينك

يفوهنمنولخناثلةعمجلاموينريملابتحسمواهحيذملستغافةيكلملاىراصنلا

يفةرهاقلاىلعنارطمسويناسرأريصًاضيأىدامجنمرشاعلاكلذدعبُدحألاموي١٠٠

يفةنامألاهللابوهانرصتخافاهباحصاىلاتداعوةبقاعيلانعتلازوةسينكلا]

رومألاعيمج
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E CODICE PETROPOLITANIO..

P.921.و(ةساير)هتساير-1.8(فرعي)اـــصع–1.و(كريرطب)

add.رخآ–1.و(سطكيدانب)هتكدنب–no.1(الا)add.هئا–1.11

(ركذ)add.مهدالبدعبومهرابخاعاطقال–1.1و(مهوامس)مهنابسإ٢٠
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:Cod.amplius(ةرجهلل.....ذهو)2-P. 981.n

نبديعسباتكلاخسنةدعباتكلااذهفيلأتيفيعورشلبقتحفصتو

ىتلاةنسلايهورهاقلاةفالخنمردصىلإخيراتلانمضتياهضعبتيقلأفقيرطب

ًامهضعبىلإفيضأدقلبةردنكسألاىلعًاكريرطبقيرطبناديساهيفريص

لصالاةخسنتيأروةيلصأةخسنيفىهالوباتكلافيضمنمببسبتادايز•

تسةنسكلذويضارلاةفالخىلااهيفامتيتواهيغباتكلرخآخسنواهست

ذاباـتكلااذهتئشناةصاخةخسنلاهذهىلعوةرجهللةئامثالثونيرشعو

خسنلاهذهضعَبرخاوأناصقنيفببسلانظاواًدهعرقاوًاحرشخسنلامتاتناك

خسنتساباتكلانأةيلصأةخسنيفام(cod.باعسا)باهسانعاهروصقو

سانلايديأيفهتخسنترهتشاونامزلانمةفلتخمتاقوأيفهفلؤمةايحيف10

يذلانامزلاىلإخيراتلانمضتياــهتلمجىلعخسنلانمةدحاولكتيقبو

1.7(سطكليفوث)هـتكيفوث–1.8(سويشيتفأ)سويشوتوأ–1.9

.add(يليدب)at.1–(مكحي)مكخيo(سالذوطصخ)الوذوطسيرخ-1.ة

٣٢6ةنسنمةدعقلاىذيف–1.22(بتكتساو)add.مكحي–١1.22ه

P.941.1(رفعجنب)add.هئارجناتارفلانب-1.3(ةئملاب)

add.3٢Yةنسلوألاىدامجيف-1.2(ىديربلا)add.نولختسملدحالاموي

ةنسلانمبجرنم–1.9(ىليخنلا)يليحنلا–1.1o(نم)add.ىراصنلا

1.11(احياب)s.p.احلس–1.12(دضاعم)دضاعف–ao.1(ىسليفواك)7.

P.951.2(لقتنت)لقنت–1.5(هبىمسملا)add.هبحصتملاوـ-1

*(لوحألانياب)لوخالانيبىلعبحاصب–1.1o(اهتاغايص)add.اهساحتو–

1.12(ممالا)ةنايدلانمنيفلاخملا–1.1و(كرطبلا)كريرطبلا–1.17

(نيرضاحلا)نورضاحلا–1.18(رصمىل)add.ىلاكريرطبلاوفقسالاجرخو٢ه



رصم–1.19(مهلاسو)add.ةرافسلا-l.nو-ao(رصمىلإ...دعبو

430-1.21(هلاوفي)هلاموقي–1.2و(عبطو)عبطرثكو–1.دو

ةيثك-18(اضعب)add.مهيزجاتقّرفتو–1.1و(ىكي)اوعــ1,9

؟هداحتال37^ةنسناضمررهشنمفصنلاءاعبرألامويهبزاجو–1,هو(عرسلاف)

اريساف-!.23(نوجلا)add.ىذنمتلخةليلرشعىدحالءاثالثلامويحابص

ةنسلانمةدعقلا

P.971.4(محاربحتفلاابا)محازمحتفلايلإــ1.;(حابصلا)حابصلايف0.

5.1؟امهنيب)adك.لاوحللربدملادازريشنيبوهيلعًافقاوةرازولانعىقريصبو

دغدعبمئاقلتنملفيفوكلايلعنبدمحأبتكتساودازريشنباىلعمكحيىضترم

مكحبلتقنأىلإةكلمملا—1.3(ةليل)add.موياهتحصيتلاـ1.6(قبار

1.8(مهودرطو...يسكماو)

Cod.amplius:

نيسحلانبنميلسةرازولانعىتملافرصويفوكلايلعنبدجا،تاحارتساو

تارشعلعستةنسنابعشنمنولخثلاثلادحالاموينوميمنبدمحارزوتساو

ةرانإلاديلقتًاسمتلمدادغبىلاطسونميديرتلاددعنادحادعصوةئمثو.

دادغبىلالوخدلابلطوعجرملانععنتماوطساوىلإةدوعلايفيتلاهلسرو

باعملاةفآنوميمنبدمحأريزولاملعيدادعنالغوميظعشيجناكَوةرازولاديلقتو

لالادافتسافاهاياوغنمويالواهبقاوعمذتلاوحاىلإُهعملاحلاىلإىمتناامىلإ

يفاذقلاىلاتبسنوناضمررهشنمنواختسلتبسلامويةرازولامساهسفننع

تيكركمهيلعمليدلاسورومليدلاوكارتالانايلغلانمةعاجيديرتالاناكو٢٠
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قرفتوناطلسلارادىلإمليدلازاحتاولسكبمهيلعًاضيأكارتألاسيئرلليسايسلا

عستةنسناضمررهشخلسنينثالاموينمرهظلالبقطسوىلابريفيديلقتلا

.يب.نولشىناثىيخلاموييليدلانيكتزوكىلعيقتملاعلخفةثالثونيرشعلا

ةيستريغنمرومالاريبدتلىبيعنبنمحرلادبعيقتملاماقاوًارمألاريمأهديبملالاوش*

رشعينثالتبسلاموييطيرارقلادمحانبدمحمقحملااباةرازولااوداقمثةرازوب

ىدفملادحالاةيريمالانيكتركىلعضبقواهنيعبةنسلانملاوشنمتلخةليل

يتلايبتكويربكلامساقنبدمحمرفعجينالةرازولاداقوةدعقلايذنمنيتق

غلبنأىلإراسفدادغبىلإماشلانمهروضحيعدتسيقيارناىلامك3لتق-

رانيدفلاةئامنفيارناىلانادمحنبهللادبعنبنسحلانيبوهنيبىرجفلصوملا"

ايراقوهبقلهشويجيفاريكىلإنيكروكَجرخاهنمبرقاودادغبديدحتلاب

ةنسةجحلايذنمنيقيعستلسيمخلامويدادغبىلاقيربنعلخدلاةعباتمىلإ

يفًاريبكنمهشيجيفنيكركفووةفالخلارادىلإراسوةثالثونيرشعوعست

اريإلامأ.بلقوىبارناىلعيتلاعلخوهباعلاقّرقورتتساونيكتروكبعال١*

ىلإداعوداتسالانميفوكلانإدحأهبتاكرهظويضارلامايأيفهيلعناكامىلاداعو

دعبىبلفةيردنكسالاىنكاماوةرازوةيمستريغنمرمألاربدوًاضيأهتمدخ

نمةيكلملاىراصنلاةءاجرايتخاعقووةدحاوةنسكريرطبريغبسويشفأاهنأ

(sic)ايسوطةيربيفنكسيقحساىعسيهصيصملهأنمبهارىلعرصملامج"

ايربطيفنكسوةارشلاىلإبرهكلذهغلباكلفًافشقتمًابيدأدهازلجرناكو""

ىلإهيفناكيذلاعضوملانمناطلسلارمأنعُهصخشانماوذقنأفبويبروطبفرعي

ةيردنكسالالامعايفنوميقملاةفقاسالاجرخو[4]لقتعوسدقملاتيبىلاهرضحأنأ

كريرطبناريبنالذوطسرتخاهيلعىلصفمدقتممسركلذبمهلنكيملوسدقملاتيبىلا

ةنسنمةجاحلاىذرهشيفةمايقلاحبذمىلعنيعمتجملاةفقاسألاعمسدقملاتيب

ةنسرشعىلثةسائرلايفماقاوهلمعىلاكانهنمريسوةئاثلثونيرشعوعست"*



رزخلارحبيفىليورقابابىلااوغلبوةينيطنطسقلاسورلاازغةنسلاهذهيفوتامو

نبيلعمالسلاةنيدمبكارتألاثعشومهيلعاورهظتسومهودرطومورلامهلتاقو

هتفطالمىلإقيارنيبجاتحاويدبرتلانيبدمحأىلإاوزاحتاوطساووحنراسوقيار

ذفاوةئامثالثونيثالثةلسرخألاعيبررهشنمفصنلاسيمخلامويةرازولابهبتكو

نياويقتملاىلعكلذظاغفدادغبىلاداعصالايدرتلاضهنفةيناطلسًاعلخهيلا•

دادغبىلإيدبرتلاراسويطيرارقلادمحمنيدمحأىلإاهداعاوةرازولامساالاذافقبار

ىلايديرفلالخدويلايدرهنىلايقتملاجرخوقيارنيبنيبوهنيببورحلاتلصتاو

نسحلاويلعبندجنتسملصوملاىلاقيارنبويقتملاراسوناطلسلارادكلمودادغب

هبرضونيسحلاهبرمأفهيلعملسيلنادمحنبنسحلاقبارنيبدصقونادمحينبا

اذهنادمحنبنسحلاىلعيقتملاعلخوهلتقفهفيسبنادمحنيبالعلايلانيبنيسحلا

ناكفيفوكلايلعنبدمحمًاضيأبتكتساوارمالاريمأهلعجوةلودلارصانهبقلو

ناةلودلارصانويقتملاراسوةرازوبهتيمستريغنًمارزولاماقمرومالاريبدتبمئاقلا

ناطلسريغبمايأةثالثدلبلاماقاودادغبنعجرخفيدرتلاكلذغلبفدادغبىلانادمح

ىلاةلودلارصانويقتملالخدوتاقرطلايفاًراهنسانلاحلشونوجسلاتحتف

نيثالثةنسةدعقلايذيفهئاقللنادمحنبىلعراسفاهيلاداعويدبرتلاشيجودادغب١٥

ةرصبلاىلايدرتلاراسوطسوىلاردحتوهئالغنمةعاجرساوهمزفةثالثو

ريزولاىلعةلودلارصانضبقوهيلععلخوةلودلافيسبنادمحنبيلعيتلابقاو

موييناهفصألاهللادبعنبدمحألهترازويقتملادلقوهرداصويطيرارقلادمحأنبدمحم

ةرازولامساناكفةثالثونيثالثودحاةنسبجرنمتيقبةليلرشعىنثالاثلثلا

فيسىلعكارتالاثعشو0طساوبيفوكلايلعنبدمحأرومألاريدملاوهيلععقو٢٠

جرحتةلودلارصانهفاخونوروبىعسيمهنمًامالغمهيلعاوسورواهنعجرخفةلودلا

نمرازفلادسأنبدمحملرمألاربدويفوكلاىلعنيدمحأهبتاكرتتساودادغبنم

نئاخناكاثلثلامويةلقمنبدمحمىلعنسحلاابأيتلارزوتساْمةرازوةيستريغ

علخودادغبىلاطسونمنوروبعلطوةئاثلثونيثالثودحاةنسناضمررهشنم

رومألايفرظنلليخركلامسقلانيبدمحمهبتاكىلإدروًارمألاريمأهلعجوهيلعيقتملا٢•

\



وبأاهيفدرفأمثةرازوبةيمست[ريغ]نماهيفرظنفيفوكلايلعنبدمحأناكامىلع

طسوىلإنوروبداعوهيلالامعألارئاسوريبدتلاّدروةلقمنبدمحمنبيلعنسحلا

ىيحينبدمحمبتكتساةدمدعبفرصوهعميخركلامسقلانبدمحمهبتكراسو

رظنيىخركلاناكاكاهلكرومألايفرظودازريسنيب–1.14(نيعملا)ىنعملا

–1.13(ءاتفتسو)ءايتساو-1.1و(قح)ةest."ه

P.991.6(نافطسا)نافطصا–1.17(ريخو)رّيصوــ1.1و(راصو)

راـسو–1.22(ةلودلافيس)add.عيبررهشنمنيقبثلثلاسيمخلاموي

رخإلا.

P.4001.2(نيبيصن)add.نابعشنمنيقبثلاثلادحالاموي–1.2(ةقرلا)

1.1o-3٣٢ةنسناضمررهشنمتلخةليأرشعىدحالءاثلثلاموييف.add

(اهالاو)add.اهذحامونمرعلاو–1.12(دادغب)add.مرحلانمنيقبءاعبرألاموي

3ةنس–1.14(قيثاوملاو)add.رفظملابهبقلدقهنابةمالــعامهلمسرو–

1.14(مهنلا)add.دق–1.16(نوزوت)add.تيقبةليلرشعىنثالسيمخلاموي

3ةنسرفصنم–1.18(ةميظع)add.اوندتيهوىقتلملاىلإتلبقأدق–

1.23(مهتعتماو)مهعتمو-1.24(نيرشعلا)رشعل·.1•

P.4041.2(لمس)لمش–1.7(لخدو)add.نينثالامويدادـغب

3ةنسرفصنمنيقبنامثل–1.7(ىلعني)add.ءاعبرألاموييازرسلا

ةنسلانمرفصنمنيقيتسل–1.8(ةكلمملا)add.ءاعبرألامويهيلعضبقو

ةنسلانمرخألاعيرنمنولخعبسل–1.2o(ناكو)add.موياهيلعهضبق

نمنولخلايلعبسلاوهوةنسلانمرخألانوناكنمنيرشعلاوعباسلانينثألا٢·

٣٣٣٣ةنسىدامج

P.4021.2(ةثسلانم)add.اــهنمبجرنمنولخعبسلوهو–1.8

(امزع)العـ1.7(اوعداف)اوعقوأف–1.1و(ةرئاد)هراد.

P.4031.1(اهلخدو)add.ىدامجنمتيقبةليلرشععبرألسيمخلاموي

34ةنسلوالا-1.و(رتسالا)راتتسالا–1.و(مث)نيقناثلاسيمخلاموييفو٢٠٠
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ةنسلانمىندألاىدامجنم-1-4(لخدو)add.سانلا–1.و(ءاّرجو)ءزجو

–1.10(برضو)برطو–1.13(روهش)add.نيمويو."

P.494(لقتعاو)add.ةكلمملاريبدتبدازريشنباماقاوناطلسلاراديف

هتيمستريغنميرميصلادمحأنبدمحماهربُدمثةرازولاةيمستريغنمءارزولاماقم

ةرازوب-1.26ةتيملاو)add.ةلجديفءاملاىلعاوفضنىلإــ1.6(ىبرطلا)ه

1.17(يربربلا)يدبرتلا—1.2o(ابا)ىلاـ-1.3و(ريسلا)add.ىسفنلا

٣٣٩ةنسمرحملانمنيقب-1.24(صحالاهيلعحقو)ىصحالاهيلععقوـ

1.24(ابأبرحلايف)ىلابرحيف.·

P.49%1.12(جرفلا)حرف–1.21(ةماـتكرadd.ىبيغملاموي1.

دضألاعيبررهشنمفصنلا–1.2َو(ىوعدلا)ةوعدلا.

P.491.5(هباحصاو)add.اهب–1.8(هريغو)ريكفتوـ1.6نم

(هللاةدايز)add.هللاةدايزىعدتساف—1.1و(يلاب)ىبأمأبــ1.1وىفنو

ىلاسابعلاوبألصواملوةماتكدلبىلامدقتينأهلمسرواهتراغنماملمالسلاب

يصقتلاب·

4971.9P(هللادبع)add.٢٩•ةتسلوأيفـــ1.11(يبلغالاناىريو

ةثلاثلانبالاشيجمزهناوريثكددعنيقيرفلانملتقوةنسلانمرخالاىداجيف

بلغألا–1.19(نمهيلع)add.سانلا–1.1و(ادحاريشي)دحلاريغالوريثي

1-20(هللاةدايز)add.ةداقرب—1.21(ةساملجسىلا)ةعمجـ1:م11.

(نم)ىلإًاحابص•

F**!!.2(ةداق)add.عيبرنمتيقبةليلرشعىدحالىيفحلاموي

"^^ةنسذخألا–1.ؤ(دعوو)مهدعوو–1.1و(ماـعلارماقملاـ1.16

(تالا)تببحأامىلامهبلصوتف—1.16(مهتلوف)مهتيلوئفــ1.16

(مهرشبأ)add.مهيبجاو—1.1و(تنا)add.اـعداوــ1.مم6.اسووwه



add.هب•

ريانييفميقــ1.و(ابيج)add.نينثاموي—1.6(مهءاسنو)مهايسنلاف

ـ.ربو(اولتق)add.مهتم–1.16(قرفي)فرعي-أ.17(هيلع)ةثالثلا

ىسيعيـ1.1و(اومضناو)اوضناو–1.2o(هللارمأبمئاقلا)388لوأيف*

www.ةنسناضمرــ1.81(ريس)add.300ةنسلوألاعيبررهشيف–1.ة2

(ةصاخ)ةصاخو•

p,4401.م(ةثالثو)add.نممويلوأةيناثةعفدرصمىلامثقلادئاعلا

م...ةنسةدعقلايذــ1.و(لامع)لع–1.ؤ(ديعصلا)add.رخاىلاماقو

م.wةعبسـإ.م(دئاق)ادئاقــ1.8(هيلع)add.(ًاضيأ)–1.9(بهرق)''

ىنميــ1.1و(رعو)هرعو–1.13(رهشأ)add.مايأتسل–10ة4

Cراصو)راسو

p,4441.g(يف)نمنيقبنابشلاءاثلثلاموي–1.11(يفرشلا)ةثلاثلا

مriمةعبسةبلاطلايذنمنيقينامثلءاثلثلاموي–1.14(ءاعبرألاموي)ةثلاثلا

ةعبسلاعيبمةجطاــ1.34(هروهظ)add.ةلودلازعمبتاكحيرمدصلاتاحف

نمريزولاماق،لاومألاولامعالاريديفهماقاوىنهملادمحمنبنسحلابتكتسف

ةرازوبهيمستريغ0

P,4421.ع(نوالا)add.نب–1.2(ثدحلا)هرصاحوثدحلانصح

ـ1.8(ةيكابيكز)القيقــ1.14(نوركنكلا)نوركنكلا–1.19""

(يلانجلا)يلافجلا·

P,4481.n(هاكفةكم)هناكُمـ-1.1(نيفصن)add.تامو

.دعبريـصوةنس14ةسائرلايفُهلوسدقملاتيبكريرطبمارهبنعالضفوطعيمج

ةنس14ةسائرلايفًاضيأماقوعيطوملاةفالخنمةسماخلاةنسلايفكلذونئاغأ

عبسماقوةيكاطنأىلعكريرطبسويباغاريصهتفالخنمنينسعبسيفتام**



تامدبنينس-2.1(اهحابص)add.موي–1.6(نينس)add.ًامويرشعنتسو

مكح-دوعأ–1.23(روس)هروص•

ءانبوادمرع–1.9(رسألايف)add.دمحمنبنسحلاعيطملاةلودلازعمرزوتساوه

***ةنسةخألاىدامجنمنولخعبسلءاعبرألامويينهملا–1.1و(سوفيارتس)

سوغيتارطس–1.1ؤ(سطعابلا)سطقلبلا.

(هيرحل)add.٣٩٤٧ةنسلوألاىدامجنمفصنلايفـ1.1;(هيخارميشاب.

F:***!!.2(امو)و–1.12(ماوع)ياوغـ-1.1و(ةيبوقعيلا)ةقاعيل1.

-.17(مرحملا)add.ةنسلانم—1.1و(ملاعارملعــ1.دم(تايو)

.notae I,3 et 6,utC-باـــهتيو

P.ة471.1(تلفناف)بلقنافـ-a.1(ةقصاللا)ةتسالاـإ..و(ليرزمةلاح

ناكرالاةكسرصمبىقبيملو٣٩٩ةنسرغصنمنوخعستلتبسلامويكلذو

كحكلا–1.14(قناوخلا)تناوخلا–1.18(رزاعلارadd.لـبقيذلا

.et SutC4,ؤnotae–نيمويبنيناعشلا

sineــ1.1و(ثيملاو punctis(يميسنلاقيشر)10.!!**.P

برحلا•..

P.4491.5(كتاف)اكتاو–1.و(اهاتوراهاـتوــnoteورو

et 8,utC.

P.ة291.14(ةبيه)ةيهلايف–1.1وCكريرطبلا)add.ىطتلابـ

nOtae 3,8, 9 et routC.

4441.3P(نممهريغ)هنا.ةعوطتلا–1.3الينرهنف،تبسلاموي٢٠



٢٠١١ةنسةدعقلايذنمنولخسخل—Lio(دعو)اهدعبيذلامويلايف-1

11(هللاىلإ)add.نمنيقبثلثلتبسلاىنلهملادمحمنبنسحلاريزولاتامو

يزاريشلانسحلانبسابعلاةلودلازمبصتوةئامثلثونيسخونيتنثاةنسنابعش

ةرازوبامهدحالةيمستاريغ1نمرومألاربدمل(sic)سخأسفسابعلانيبدمحمو

–1.18(ىضقف)ىصن–1.18(دركرانم)دكزانم–1.22(قرحاو)add.يفو•

قيسلاىلعًابيرناكايليإىعسيبهارريصعيطملاةفالخنمةنسرشععست

ماقأ383ةنسرثكألاىداجيفةيردنكسالاىلعًاكريرطبنطبرحقيسبفورعملا

تاموةنسنيثالثوةعبس–1.2و(ةلدأ)add.3٥٢ةنسةجحلايذلوأيف.

P.20221.2o(مراصع)هراصــــ1.2و(ع.ع)و.

P.84231.7(قيشر)قتشر;infraقيشرـ-1.1o(قلطأ)قيطي–10

3,4 et 9, ut C•

.P.4241.2(ريربت)ربربـ-1.ؤ-4(ةيكاطنا...ةدميف)deestـ1.7

(يف)نمتلخةليلرشعىدحالدحالاموي—1.8(ىسلا)ىمستلا-1.11

(ةيلاملاو)ةبلاطملاو–1.11(بالطالاب)بالطالانم–1.12(الكهعفدي)ع.ر1•

هسمتلياميفهيلع–1.13(هريغو)add.كريرطبلاةيذأنم-1.14-13

.deest.—n. En, ut B(هدي...بتكف)

P.4251.17(يلا)يناث–1.1و(يديو)ىمسيولهسابأينكو–

1.21(داعا)add.لك—1.21(لجر....هددجو)برخامرثكأددجوــ

P.1261.1(لجرلا)add.لصوـ1.2(هلامكتسا)لايكساــ1.4

(هلآو)هقو—1.7(ةسينكلا)add.رذئنيح–1.و(نميو)نمي—1.11

(ىدفلا)ىدنلا—1.12(يلو)يلاو–1.1و(يشملايلا)ٌميملايلإ–1.1و

(ينب)deest-1.15(سطيبلب)سطلب–1.17(هبكلذ)add.هـيلعـ



sineــro.1(مورلا)ada.الئاقـ punctis(نانطب)4271.4.P

6noter, s, s etةيسمش—1.17(ذخاو)ذفئاوـــ.add(170ةنس.!!

ut C.

P.4%81.1و(نكاسمو)add.انل–1.8جاحلاهذه.مهعملاوط

200.1يفكلذو)add.ءاـعبرألاموياهتحصىتلاةليلــ1.دواهوذخأو•

".eest(اوذخاو)ـ-1.2و(شامقلاو)ة

P.ة1.291(هريغو)ةeestـ-1.;(جراخ)رهاظيفــ6.1

؟سروفوطصيرخ)سروفوطسيرخ—1.6(يلاعملا)العلاــ1.8(يف)add.موـي

r;.1ةرامالاـ.add(بطوخو)نمتيقبةـيلرشعثلثلانينثألا–1.و

؟ناريخ)هناريح—1.22(يف)add.ةنس–1,هa(عبس)add,ناكو.

P.4891.1(فجلاو)ةفيجلاو–1.2(عوجلا)add.ليمجتملانيعيو

Bie esسانلانم–1.2(توملا)قوملا–1.2(يريو)لزيوــ1.6رشبلا

؟ليئومشلا9-1.13(نويناسارخلا)رغلبلا–1.1و(يذابارطصالا)يناملارطالا•

.n.6,ut C1.15(ةيردنكسا)هنوردنكساــــ–

.p.و(ىلحتيع)ىسععr.1-80قرع)ةقرع–1.13(سارغ)صادغبـ.!!

.ut Bو,n. 3utC;n

P.491.9(يف)add.نماتلخنينثالسيمخلامويـ1.4رصمهضفر".

.add(ريزولا)نيمويــ1.6.add(اهوحابتساو)ةنسمرحملايف–1.4^**

هتايحنمتارفلانبلضفلانأ—1.7(دلبلاريدتهللاديبع)add.نبإرزوتساو

رهشأةثالثماقاويجارلا–1.8(ماشلا)add.تيبكريرطبالوذوطسبخإتامو

ثيغتسةسائرلايفهلو٣*^ةنسرفصنمتيقبةليللءاعبرالامويرصعسدقملا

ماقسدقملاتيبىلعًاكريرطباموتهدعبريصوسرذاثرامةسينكيفنفدوفصنو7•



.et rrut C4,ؤnotae-ـsinepunctis(رتب)l.r8–تامونينسرشع

P04831.6(ناريح)هناريـح–1.6(مهيدي)مهيديأ–1.7(قشو)

add.راسو.دالبلا–1.8(ءارحص)ءارحسـ-Ty.1(التاقم)الباقمـ-1.18

.note 2,4 et8–يليغرلا–1.1و(شولع)سولعinfra,(يبغزلا)ىليغزلا

ut C;n, To,ut B. 5

P.4841.3(سارغب)سادـغب–1.3(عجضو)جضو–1.6(روسلا)

notae 1,2 et 9,ut C0–(روصلا)ـ-1.8(لوحتلا)ليحتل

P.4851.7(اهركشو)اهمدخوـ-ra.1(اهنع)اهّرتــr.1و(داصحلا

.add(برخيو)1.17—deest(دصقي٠٠٠مهل)عورزلا)عورزلاداصح–1.17

·1.n.S, ut C–(هبدحيالو)هنذحتالوoدارأفيك-1.د

P.4861.1(مظتئا)مضتأ–1.1(ام)اممريثك–rr-ta.1(بورحلل

...عنتماف)اهتاف–1.12(اهيلاهراضحا)ءايإاهراضحا–1.16(اهلا)

add.ةليحاهيلعّمتينأةردحتماهناو–1.18(تراسو)تراصو–1.1و

notae 2 et 5,ut C0–(سرعلا)ىسرملا

P.1371.4رضحوadd.ةعيبلا–1.4(سطكفيلوب)سطاغلابـ-1.51•

(عمجا)عمتجا–1.6(اهتماب)اهرساب–1.11(اهيلا)add.سخيفكلذو

٣٠٠٩ةنسيهوعيطملاةفالخنمةنسنيرشعو—(اهرقتسم)add.هترضحنم

P.4881.2(قيششلا)add.3٠٠٩ةنسيهوـ-1.4(اهيلا)ةيكاطنأىلا

–1.6(اباشرأ)الاسرأ–1.6(يفوتو)add.ريسهكلمنمةيناثلاةنسلايفو٢٠

ةنسلايفو.ينواًدحاوًارهشونينسثالثماقأةينيطنطسقلاىلعًاكريرطبليساب

ماقفليسابنمالدبةينيطنطسقلاىلعًاكريرطبسوينوطنأريصهكلمنمةسماخلا

"٠.ادحاوارهشونينسعبرأ1.7(مهملاس)لغربلاوزغىلعمهتقفاوو–1.8(راثاب)

راتب–Tr.1(هنم)مهتم–1.13(ةلمرلا)add.رثخالاعيبررهشيف–1.17

(اهحتفو)add.دمحماهدلقتويزاريشلانسحلانبسابعلادادغبةرازولانعفرصو٢•



ردوصوهيلعضبقو٣٥٩ةنسنمرخألاىدامجنمنواخعبرألءاعبرألامويسحنيضني

36•ةنسبجرنمتيقبةليلةيناثةعفدىزاريشلانسحلانيبسابعلاةرازولادلقو

ـ-1.18(ربك)hicetinfras.p.ـ-ao.1(تجرهص)add.ركاسعلاهتفاوف

اهبساثلانمةعامجرقتفرتقاوتجرهصتبهنوربتمزهناواهب-1.22(اهبرهشاف)

•.ut C,ؤnota–ةنسلانملاوشيف.add

(تبشتلاو)تشتناو-1.و(ةرهاقلا)add.نملوألاعيبرلـهتسمةعمجلاموي

To.1–361(ةيناث)add.هنيعبرهشلانمنواخثلثدحالاموي–1.12(مهلهدعأ)

ةعاج–1.17(وزغلا)add.اهنمرفاودادغبىلإرئاصهناو–1.18...مورلا)1.

.utC,ؤleest-notae.aetمورلاة)

P.4411.6(ضعب)اضعب–1.1o(احرف)ىيحرف–1.12(اسفن)هـسفن

1.14(دلبلا)add.36٢ةنسناضمررهشنماتيقبنيتليللتبسلاموي–1.16

(اعيظف)اعيضف–1.2o(لاملا)لاملايف–1.24(نسح)نسحلا-1.24(دلقو)

add.(ةرازولا)–1.24(ةيقبني)add.سمخلدحالامويوهوهنيعبمويلايف١•

36٢ةنسةجحلايذنمنولخ–1.23(حصانلل)حصانلا-1.26(مثالا)

مسعالا·

.l-363ةنسنابعشنمنولخسمخلسيمخلاموي.add(رصم)442.P

ؤ(يذلافيفللاو)ادشحوفيفكو-1.3(يف)نمنيقيسمخلةعمجلاةليل-1

10(هباحصأ)هبابساو-LTE(ىرخا)هda.ْمرهاظلايفحلصيلاحلاتناكف٢٠

نماكلاشحيشألاشوقنلايففلخيودوعيويضقنيودوـعي–1.12(طساولا)

add.363ةنسنابعشيف–1.1ry(لك)ةعاج-1.18(اهنع)add.كلذلعف

1.18رصتساف)رفنتساف-1.2o(شاـحتاو)شاحناو–1.2و(تلصتاو)

بصناو–1.2و(مراحملا)add.ةروصحملا-1.26(رايتخبلراعشإب)راعشب

.رايتخي."_.٢ه



ـ1.6يفكلذو)نمتلخةليلرشعثلثلاءاعبرألامويكلذو–1.8(لوقعلا)

ىسرافةلودلا–r6.1(ريسلا)ريسملا–1.17(ورسخنف)add.يف–1.18

p.googl.د(يبارسلا)ينارسلاـ-1.و(ناركسعلااوقتلاو)ليوأهوقتاودأ

نييحيسملا–إ.7(يبرغلا)add.مهئاقللدادغبىلاطساونم-9.1(رشع9

ada.يمـto.1(شتناو)تشتناو–1.16(هـيبأ)هنبا-1.17(بجي)

هad.لاومالاعجولامعالايفلوعوهرمأىلعريزولاةيقبنبدمحمانرسخانفرتقا»

هرظىلع.."

.add(اهشرفديدجيو)ـ1.18(يلازتالاو)كارتالانممزحلانمرثكأو–1.19

ىيحلاموييفةلودلادضعهلبقتساوُهلًايقلتمشيجلاجرخيًاعجارعئاطلالبقو

طسوةيقبنيبدمعدقوروصنمابأاورسخنفةنسلانمبجرنمناخنكل

ةرازولامسالاهتداععيجنمةصقيملوهيلعكلذعيمجدقعواريعوتيركتو

هـتمدخوهتعاطاهلمسروتمضفشيجلانمةفئاطهيلامضينأسمتلابطقف"*

ناكنمىلعضبقواهيلإهلوصودنعةعاطلاعلخفاهيلويتلالاعفألاىلإديدحتلاب

ةئمىدتسيةحيطبلابحاصنيهاشنيانارامجبتاكهبحاصرايتخبلهيصعهعم

حالسلاولاجرلابهدمينأُهنمستيرايخبنبنابزرملابتاكوهيلاُهباجافةدضاعملا

·٢.add(مهرود)(دعب)ىلع–1.12ro.1–4451.;(هـع)هنم.p

rv4ةنسناضمررهشنماتيقبنيتليلةعمجلاموي–1.1ز(عفتراو)عفراد–1

1و(سراف)add.ةنسلانملاوشنمنولخلايلسمخلةعمجلاموي-14.1(حتف)

دعصوــ1.1;(راــيتغالadd.يفـ-1.16(ةلودلاَرخف)add.هدلوبقلو

ةلودلازازتعارايخنانابزرملا–1.17(نيئافكلا)نيتيافكلا–1.20(كبلعب)



4461.1P(كلملا)add.لماكبهليقو-l.و(ًاضيأيناموريلاتلابو

-!!؟؟سايناب)سايناب–1.12(روهش)add.٣٦4ةنسةدـعتلاوفالوأ

**ةنسلوألاعيبراهرخاو-1.1و(هللانيدلا)add.لوالاعيبررهشيف

***ةنس–1.14(مهنع)add.ةبلاطملا-1.13(هيلا)ada.ينفلامير

..c8عمو,نم,eest – notesدالاعيبرنمنوخرشعل-1.1و(هتيالولا)ة

F-447T1.4(امهنم)اهنم–1.6(ىبموركربلا)ىنميكرتلاـ1

أ.%30ىناللا)يتاللا–1.14(ءايقتلاف)ءاقالتفــ1.1و(ناسير

نامجع-4:1(قداقلا)قدانلاب–1:(هنسفرفقــلاو

Pيزابارطألاب)add.مداـخلاــ1.8ىباقنلاىريو 4481.3C

فصقلاضعب–1.9(سقيتسمود)قتسمذ–1.10(سورالقسلا)ada.كلذو

نايصعلانم[ةيناثلا]ةنسلايف–1.11(ايلاعنب)ايلابس–1.1و6ىربونج)

سدقلا–1.14(يدثلش)utB––1.16(نوستيرىلاحلاىلعــ

notar.nutcom.s using–هتالاومو.add(؟هتعاطب

Cلالتحالا)P-8–!..21(ليئومس)لومس–1.ةa(اوقريلا)اوعفريلـمار

F4591.7(عمجملاةعبسلا)تسلاعمجملاـ1.و(زريالاموهعمج.-

1.15C–%880اهماظن)اهماظنل–1.17(ىضرملا)هبىضرملاىرجــ1...و

design(نيم)ـ1.دوdeest(ةيردنكسألا·..درG



لاط-1.6(امارحبثمو)امماريحتم-1.7(غاسي)غاصي-1.و(يلوسر)

add.ناكــ1.و(ناك)ةleest–1.to(تثكألا)ال–1.12(يغ)ايع

ـ1.13(يربتم)ربمــ1.13(كقلقو)كلاقلقو–1.15(وه)وهف–1.17

(توافتو)براقتو–1.17(الآيسب)add.ىلعفقأالقيفوتناكامبيبعسب

وهوهيسيرابلاريغفرعيالوهرس–1.18(يبعش)يمهس–1.19(لّوعي)•

P.4521.1(سويتاطسفأ٠٠٠٠كلذو)سويئاطسأتدجوو–1.2

(سدقملا)ةسدقملا–1.4(هسّركو٠٠نم)هيسركنع–1.6(سويسكودوأ)

سيسكذوأ–1.1o(ريك)add.نم–1.1o(يدتقي)يدتبي–1.11

(هتيغتبا)هتعبتا-1.1و(سكلا)نسلا–1.18(ىملالا)ةـبملالا-1.1و1·

(طسغنال)سطسعاللزئاحلا-1.6(نكادوبياللا)نقاذوب-1.11(قيلخلاو)

قحلالاو–1.12(نم)نممو–1.16(ديز)ديري–1.17(هثس)تنس–1.

18(عاج)عامجا–1.1و(ةكلمتملا)ةieest–1.23(جاتغ)جاتحتف–1.1•

2و(كلذ)add.امهيف–1.24(قيالاو)قيلاو–1.26(هلثميو)جاجتحالاو

P.4541.y(يفيتات)ينات-1.7(تج)يرغ-1.8(نملاوــحا)

نموكلاوحأ–1.14-13(امهنم...ناكو)deest-1.13(مشعالا)مسعالا

1.15(ةلمرلا)add.ةنسلانمبجرنمتيقبةليلرشعينثالدحالاموي–1.٢٠

notre–اهنمبجرنمنيقيعبسل–1.17(ماقو)ماقو.add(اهبتامو)13

2 ets, ut C.

P.4551.3(رصم)add.366ةنسلانمنابعشيف-4.1...فلختساو)

(مسقلا)فلختعاوتنسلانمةدعقلايذيفسلكنبفسوينببوقعيةروشمبهددعو

مسقلانيبربجرصمب–1.12(ايتاوبالج)قاوجلثيءاموالـج–1.14ىلع)٢٥



add.36^ةنسلوألاعيبررهشنمنيقبناكلنينثالاموياهيلاهلوصوناكو

1.19(هيلععلخو)add.مويسالكنيبفسوينببوقعيهللابزيزعلارزوتساو

مدقتوةثالثونيتسوناكةئسناضمررهشنمتيقبةليلرشعينثالنينثالا

هبتاكينمىلإةبتاكملايفهمسابيدتبينأتالامعتسالاعيمجيفهمسابتكب,

.nota 6,ut C–ُهَل.add(هطرش)1.2o–(نم)زعao.1–

.addوزاوهالاب.l–366ةنسنابعشيف.add(هللادبع)P4561.6

366ةنسةدعقلايذنمتلخةليلرشعدحألدحألاموي–1.14(هبضغ)هظيغ

—1.16(هلحكو)add.ةنسلوألاعيبررهشنمنولخلايلنالةعمجلاةليل

·١.add(هيلالخدو)ةتسلوأيفـ1.2وadd.36Y(اهكلمو)36Y-l.za

اهنمرخألاعيبررهشنمنولخلايلعبرألنينثالاموييف-l.ةؤ(ةلودلادضع)

add.36Yةنسلوألاىدامجيف

P4571.2(ضخلا)add.ينثالءاعبرألامويءادغىأرنمرسءاذبيذلا

.add(مهيلا)لاوشنمتيقبةليلرشع–1.7(اولتقو)هعملتقوامهنيب–1.9

ةنسلانمةدعقلايذنمنيقبثلثلقشمدىلإمهلوصوناكو-l.14(هيوعرق)1•

بجاحلاةنوعرم-1.14(ضبقو)add.(روـجك)-1.14(هيوعرق)

هنوعرف-l.ao(ديدسلا)add.36٨ةنسنابعشيفكلذو–l.ar(بلغت)

deest(نيتسو)و.l-7(ةدجنلا)دجتلا.l-4581.2(هلصاو)لصاو.P

–1.11(نيقرفايم)نيقرفيم-1.15(نويروألاب)نوناروألاب-l,15-16راــص)٢·

.notan, utC;n. 6,ut B-(اريخا)ةريخاب-1.18(راضحاب)راضحايف

P4591.4(وُهلذبيناب)هسفنىلعطرشدقهنافهلومأنمهلذبيامو

رفظاذأ-l.6(هنم)add.همجنم-l.8(هذخا)deest,-l.nو(سوالوقين)

1.1و(ةدجنلا)دجنلا–l.21(ابأىقلتو)وبأءاقلتو٢•



Gايفطب)اهفرصي–1.6(يلاىلا)هيلا–1.8(داــنجا)دابحا–1.9(ةلمرلا)

add.٣٦٩ةنسمرحملايف–1.11(ةلمرلا)add.ةنسلانمرفصيف–1.1ؤ(هيلا).

.notaer et 4,ut B–عانطصالاو–1.21(تربخاو)تربخو.add

P,4641.و(برشيناو)برشيو–1.13(هعاركو)هعّركو-1.17•

1.21–.deest(لك)(يدرفو)يدونو–1.1و(بلاطو)بلطو–1.21

(هلوصو)add.تيبىلعًاكريرطبفسويريصزيزعلاةفالخنمةسماخلاةنسلايفو

يفنفدورصمبتامورهشاةيناغونينسثالثةسائرلايفماقاوًايبطناكفسدقملا

الوذوطسرخابناعمسرذوثرامةسينك

P,4621.4(عئاطلاةنبا)هنباعئاطلا-1,11(ضرفو)ضرفو-١٠٠111

(نايرلا)نيدلا–1.13(درفنا)add.اهنم–1.17(اعجضئم)اعجضتمــ1.19

(٣٧٢)add.ةنسمرحملالوأىلإهماوعوهصاوخعمجوهدالوأنعهتومركشرتسو

p,4681.6(زيزعلا)ريزولا-1.17(لاغبىلع)add.رتخألاعيبررهشيف

,P.4641.1(هيلالحرف)add.رخألاعيبررهشنمنواخناكلءاعبرألا

1.1o-1.و(ةنسلاكلتيف)373ةنسلاوشنمتيقبةليلرشعينثالدحألاموي—

(تاو)نتتفاو-.14(راد)رصق-11و(ضرعو،٠٠٠غلبو)ضرعهنأينفلاو

.ut C,ؤnotae 2 et–1.2(ستسيرأ)ستسرأo–هضبقدنعزيزعلايلع

٢٠6.l-(لاومرصت)اوقرطتl.cy-هردقةلالجو.add(هتكلع)41651.2.P

(هيوعرق)هنوعرف-1.7(فيسلاب)add.١٢٩٧ةنسلوليأنمنماثلاءاعبرألاموي

٣٧٥ةنسزخألاعيبررهشنمتلخةليلرشعينثالوهو–1,12(سونسيلملا)سوسلملا

add.لاجرلاتايطعيف–1.17(روسلا)روصلا-l.18(طاحاو)هيلعطاتحاو



ry(رغلبلا)لغربلا–1.8(هافاوو)ًافاوو-l.ro(ىلفوطمقلاب)سطوطمقلاب-1.

12عيمجوadd.يفنم–1.17(هباحصا)add.ًاعيمجمهتعو-l.ao(مالكلا)

notae2,; et 6,utB;nota
e–

P.4671.7(ىلاداعو)add.ةرضح

3,4 et 7,ut C• •

P.4681.4(تيفوا)تيفأ–1.6(ةليل)add.تيقب-l.7(ةـيلورد)

.l(دقعو) To–7(ىلوبوصيرخ)ىلوسَرخأ–1.7(عزجو)جرخو.l-ةيلورذ

2,3notae–هبadd1.2(هدجنتسي)٠o-اص
etىتلاةنيدمبح addةريزجلا٠

l. TS-4691.3(ىلوبوصيزخ)ىكبنوصرحلا-1.3(يرزجلا)يرزخلا.P

.ut C,ؤnotae I et–
سرالقسلاسذربنيطنطسق

.2(هباحصأ)add.نايلغو–l.6(نيملسملا)add٠رفنتساو
P. 470 l

1(نينوألا)1•
هودجينأمهنمسمتلاونوملسملا-1.7(ليئاخيل)ليئاخيم–8.

add.سذرب–l.8(ةيلاردأ)add.هيلرذأ–l.16(ليساب)add03٧٩ةنسىهو

P.4741.1(ثري...ملذإ)deest.–1.1(كلم)add.خيشوهذا

هريغاثراوالُوهلدلوالوريك-1.3(هتعاج)ةعامج–1.7(يكينولاص)

٢٠..ut C,و.ety,ut B;nوs.p .–notae(اراب)تالاص-1.18
هيكي

4721.1P٠(ةلودلا٠.٠جرخف)هيلاجرخفةلودلاماصمصسفنتبحنف

III.1-11(رحلا)اوحلا.l-و(تدوسلا)تحوتسا.l-2(هلمسو)هلمشو.l

(ةمحفلاب)ةحمقلاب–1.12(ىلإ)add.ءاثلثلاموي-l.16(نيرشع)نيرشعو

a.اذه-l.19(رصمب)add.يذنمنولختسلنينثالاموي
dd(هبقل)1.18

٣٣٨٠ةنسةيحالصإ٢•



P.4731.6(كبلعبو)اهنودلزالزاهدعباولزلزوكبلعبوقشمداهمظعمو

.s.p(نيكتوجيب)16.l-11(ةروعانلا)ةزوعملا.l-(ةئشان)ىساناl.irtـــ

1.18(رصم)add.رينملاملسوةعقولاموييناث–1.19(هع•...لـــمحو)

.ieest1.2(دبعنيبعئاطلا)نيبةo-اهبadd0(رهشاو)رصمىلإهلمحو–1.1و

••notae gets, ut Cــــ

utC,وnotae 1,2,3,8,6 et–بهنو.add(لتقو)4741.18.P

nota 8,ut B.

ro.1–ًاموينيثالثو-1.6(رزيش)زاريش.add(ةنس)4751.1.P

1,2,4notae–(سونسبلملا)سويستلملا–1.15(نيمي)نمم–1.17(هيلع)هيلا

et ;,ut C;n. 6,ut B. ١•

P.4761.2(بلحلباقم)add.جرختساو–1.زر(رفعجلــضفلا)

add.لضفلاني-1.3(رومالا)add٠٣٨٣ةنسلوألاعيبررهشيف–1.4

(رهشا..نع)ةنسلانمنابعشيف-1.1o(حالسلاو)تالالاو–1.12(ةيفر)

notae.y ets,ut C0–1.21(سونايماد)سونايمذ-.s.p

P.4771.8(ةينيطنطسقلا)add.نمًامويرشعانثايفكلذوحصفلاموي١٥

.S.p(ويذنرفالاب)رهشأةعبرأو-1.12.add(نيتنس)(130ةنسناسين–9.1Y

1.14(ناكو)وهو-l.14(ذئموي)deest-1.16(سكاليفوطزخ)سكليفوطخ

4781.1P٠(نوثروألا)نويرالا-2.1(سقيتسمود)اـــقتسمذ–1.2

(ساقيقلا)Sp,–1.7(سليفوطقلا)سطوطمقلا–1.16(مويلا)add.يذلا٢٠

هيفهريستىلعلوع–1810نيئافرلاs.p٠–1.21(فسوي)add٠بفرعيو

4791.8P٠(وحت)ةيحا-1.1ؤ(قوسيف)قوسب–1.22ةرهاقلاب

add0ءاعبرألامويراهنلصوف

P0480(اموب)add0دهعلايلوببطاخياموينيرشعوةعبسورهشأةعبساهنم٢٥



102(ىصحلا)راصحلا-108(رومالا)لاومالا–إ.ro(ةزئاج)ةزئاجـــإ.pرب

(ةعامج)مههوجونمةعاجي-1016(هتدجن)هدجب-1.18(عم)add.عمتجاو

.n. Io,utC–هيلا

P0484109(ةميظع)add0ةنسنابعشنمنيقيعبسلنينثالامويترجو

”^7-109(مثماياةثالثسيمخلامويناكاملفءاعبرالامويوءاثالثلاموي–إ.ه

11(رامجنباراد)add.هالتصاو–1.12(لتق)add.٢٨.ةنسلاوشيفـإ.

"482(رصم)add0ةنسلانمنابعشيفمهلوصوناكو—1.1و(ةمخضإ

ة800ةنسلانمنابعشيف–102o(شيج)add.نآ–إ.دو(ديدجلا)ديدملا1.

-n • 3, set 7,utC.

"0483101(ةكس)ةكش-1.و(هرما)add.هلزانموـإ.ورو(نميزو)

P04841.4(سطقلا)سلعتغلا-1.7(رزجلا)add.يتلاةنيدميفـإ.

49(سقودن)سقوذو–101ؤ(راـظتنال)ةدوعلاارطتلا–إ.r;(نانبل)ادنوه

.notart, un c–اليمج-1·16(سطسيرا)سطسا–.18(لوسرلا)هل

P0485104(ينارصنلا)هتلجىلع-1.;(تامو)add.انأـ.ـه

(طالا···يف)رخألاىدامجنمنولخعبرالتبسلاةليل–إ.1(الوسر)نالريسير

مهاعدوةيردنكسألايسركنيذلاةفقاسالاسويناسرأاهنأرضحتساو.هتافوــ1.

1-9-10(رشع٠٠٠ةفقاسألا)نمتلخةليلرشعدحالنينثالامويرابـإ..رصم

(لك)ةملكىلعًاكحسرطبسليوناملاسجرسريصليسابكلمنم٢٠٠٩ةنسيفو

تامرةنس١٩ماقةينيطنطسقلا-1.12(ّركتم)add.اليـإ.دو(نيرحبلا
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-add.مويلاكلذثلاثتبسلاموي-1.21(سيئرلا)add.نولخعبسلءاعبرألاموي

٣٩٣ةنسىلوألاىدامجنم–1.22(اولقتعاو)add.ةليلرشععبرألنينثالاموي

·nota 4,ut C–ةنسلانمرتخالاىدامجنمتلخ

P.4861.3(ءاشناو)ءاثو–1.6(اهب)اهيف-l.ro(قيزا)قيرأ–1.

•add(مورلا)٠l. T7-بلغترفصأ.add(نيسحلا)l. Ty–(نووار)نوزابIT

.ut C,ؤnotre ret–ديدحلارسجوغ.add(ةيكاطنا)هذخاو–1.18

.add(سب)4871.1(دالبلا)لامعالا–إ.2(مق)ةعمجلا–إ.1.P

.n.2,3 et 6,ut C;n .8,utB–(ةليوط).add(ةدم)deest-l.ar(يف)

P.4881.2(لكلوهلثم)لبقو–l.cy(درواو)دروأةنسلاهذهيفو–٠١٠

.add(ربربلا)l. T7–هجاوزاو–1.14(لك)لكل.add(ةعيرشلا)1.1و–

ربربلاوبرعلاىلعةعيبلاذخاوًاضيأهتلمجيفاولصحومهلأساو-1017(ةقربلبج)

add٠٣٩٥ةنسرخالاىدامجنمتلخةليلرشعةعبسلتبسلاموي-1018(يفإ)

سيمخلامويةيشع–1.18(ةياثلثو...ىدامج)روكذملارهشلا–1.2o(اوبهذمث)

•ut Cؤ,٠١nاوعجربجرلهتسمةعمجلامويناكاملف–1021(روسلا)روصلا–٠.

P.4891.(نيتاوللا)نيثاولا–1.7(اوقلف...ْمك)رشعةثالثلاءاعبرالاموي

اوقلأفبجرنمتلخةليل–TT.1(ًاشيعتم)add.سانلابهريللتقدشاب-1

14(رهش)add.مايأةرشعالا-1.1و(ةيلاوتم)add.ةنسةدعقلايذيفكلذو

3٩٥-1.2َو(برغملا)add.رحبلايف-1.24(ةنسلا)add.موقلابهاذمنم

P.4901.6(ضرالا)add.اصح–1.8(رمقلا)add.ريغيلايللايفناكَو٢0

رمقلاءوضكرينيويضيةرمقملا–012(ربأفشخ)دلبفسخ–1012(روبنز)

.l-شويحلاةقايسلو.add(هئاقل)1.2(لقعد)لفغد–1.22o-s.pروسد٠

25(مويفلا)add.رصملامجأنم–231٠(عايضلا)add.اوبهنواهوبرخاو

اهيفام

•٢2.l-اهطبضو-1،2(ةيرس)ةريـس.add(اــهظفحل)P٠4941.1



(نيململا)نيـمتلملا-102هركسعadd0نمثيقبةليلةرشعىدحالةعمجلاموي

ةنسلانمةدعقلايذ-1.3(اوفرصناو)add.مويلاكلذراهنرخآ-1.6(رصم)

.add(ناقرفلا)ةزكريلاءاقل–1.8.add(مويفلاىلا)مهلحوو–1.8.add

396ةنسةجحلايذنمنولخثلثلاةعمجلاموي–18et1.17(ليدنه)ليذه

l.17(نادوسلا)ناوسأ-2o.1(ناُ)هنا–1.2T(ايمل)اـمهلفـ-1.22•

(نييواجبلا)add،ليزهسارىلعولبقأدقءاذافهبحاصنعُهلأسفمالغامهعمو

نييواجبلانيب–1024(اهبرهشاف)add0نمتيقبةــيلرشعثلثلدحألاموي

٣٩٧ةنسرثكألاىداج-1.24(لتق)add.مويلاكلذيف–1.26(نيتنس)

add·اوس

10.l-(بيبزلا)تيزلاT2.1-8(رشقم)رسقء.l-(الب)ريغبP٠4921.2

.mtB,n٠4–ةعمجلامايأنم.add(دوهيلا)1و(بجر)بجرلاله–1022

P.4981.6(ةتس)add.مايأ-6.1(يارلا)add.ًاضيأ–إ.6(هيليب)

add0لوألاقيرفلالوقبجويحصفلاباسحاهيفريسملالوادجلاضعبناكو

ةكألارياسبتكتدروومهنيبفالخلاةدملوطتويناثلاقيرفلالوققحياهضعبو1ه

ءالوهبتكتناكفكلذنمهيلعاوفقوامحيحصمهنمنوفرعتيضعبلمهضعب

هيلعمهقافتافقوامنولمعستيءالوهىلاةرداصءالوهبتكوءالوهىلاةذفان

101ؤ(اهلوق٠٠٠.الف)تيبىلعنكيملوهتسائرنمةعباسلاةنسلايفكلذو

ةينيطنطسقلابسدقملاتيبكريرطبسطسروأتومذنمكلذوكريرطبرذثمويسدقملا

ةنراطملاحلصيناكوسدقملاتيبيسركلاريدمةيردنكسالاكريرطبسويناسرأراص٢·

ًاضيأبتكفيسركلءاسورلاحلصيناكوسدقملاتيبيسركلااذهلةفقاسألاو

قفتااممهنوفرعيهريغوماشلايفنيميقملامهباحصأىلاةيروطسنلاوةيوقعيلاءاسور

سدقملاتيبلهاالادحالكاهلبقوبتكلاتلصوفباوصلاُهناورصملهأهيلع

كلذلصتاوحيحصلاوههيلعاودمتعايذلايأرلانأاوأرومهيأرىلعمهقفاويملف

ىلعمهنأمهفرعيومهيأردنفيمهيلابتكفةيردنكسألاىلعكريرطبلاسويناسراب٢*
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مهيلاهبتكتلصوفرصملهأهيلعقفتاامحيحصلاناوهيلعاوعمتجاايفطلغ

ًاموصبوسنملامحللالكآاـهيفةيكلملارجهتىتلاةعمجلانمسيمخلامويةيشع

محملااولكاوةعبرالامايالاكلتاوضرتقادقسدقملاتيبلهاناكوكلملالقرهىلا

مهحصفومهموصنوكينأىلعاولوعوكريرطبلابتكمهيلالـصتأنألبقاهيف

هيلعقفتاامىلع–1410(ىراصنلاعيمج)مويرصموماشلابنوميقملادوهيلا•

ىراصنلاعيمجحصفناكوبجرنمرشععبارلاوهوناسيننمسماخلاتبسلا

ةفكالارياسيف–1.13(ىلا)يف-1.18(تدصق)add.هتركذامنأالولو

هتيطختلريسلاوخيراوتلايفرطستنأيغبنييتلاثداوحلاةلمجيفلخداذهنم

ليوطحرشبمهموصوىراصنلاحصفجارختساةفرعمىلعفقيبحينمدشرأاناو

ُهَلىبلتاذهانفيلأتيذلاكريرطبلاقيرطبنيبديعسباتكنمةيناثلاةلاقملاىلا١·

دوهيلاحصفباسحلصأةفرعميفاهدرفادقاهرسابةلاقملاكلتنافهيلافاضمو

ررقواهريغيتلاةيناثلاةخسنلااميسالمهموصوىراصنلاحصُفهنمجرختسيفيكو

اهلدبواهريغىلاالوألاةخسنلارادقمىلعديزتوفعاضتتاهنافاهيلعرمالا-10

19(عست)عـبس–2110(بوبحلا)add0تاوقألاو–1021(واغب)قيضب

1023(رهشيف)نمنولخثلثلءاثلثلاموياهتحصيتلا1•

P.4941.2(رشلا)add.ريثكدعسانلانًماضيألتقو–1.و(ةزغ)

(ساثلا)add0مويلااذهيف–1014(يراديورلا)3٩٨ةنسنابعشيفيراديودلا

1014(هبقلو)add٠٣٩٩ةنسناضمررهشىف-1013(نودـبع)نودعس

–notaer.2 et q,utC. ٢•

P.4951.1(ةنجلا)add.قالوبلباقمراتخملاجراخ–1.2(ءام)ةدايز

108(يهو)add0ةسينك-108(تمدهف)add.ةنسلانمبجريف–1.

1ؤ(مهل)add٠هيلا–1.14(يف)نمتيقبةليلرشعدحال-1.1-4(ةنسلا)

s.p.–l ar,صاعالاو.add(تالاحرلا)15lاـهمدهىصقتو–٠add٠

(ةمايقلا)ةمايقلا٢ةف



"107498(اهغايصو)اهتغايصو–1.7(رومالا)ada.نيبعاللاعيبيف

*---"نسرغصنمتيقبةليلرشعدحال–1.7(درو)add.رظنلاـإ.و

(ربخلا)ةفل10ماياو–1.1o(هلتقو)add.ةـنسلانملاوشيفـإ...و

(لعافلا)ةفاقثلاريثكيش–1.2o(لهالناكَو)لهأرئاسلنوكينلجؤــم

7"%3(عيش)غرف–1017(اهلثم)add.سدقملاتيبةمايقلاةسينكدعب

.n–ةيسمًشامويرشعدحاو.add(نينس)(71"79(شوحم)سرحم–101

2,3 et , utC.

(م.تاعاطقلا)ةثالثلاتضبقو–109(يف)دحالءاعبرالاموياهدالوأانيعمىسرمو

ذخالاىدامجنمتلخةليلرشع–1.11(ةقيع)رشععبرالاتبسلامويةليلنيب

ةنمتلخةليل–1018(طقسي)طتصي-.ه1(وهو)كلذك.ىبرغلاىري

"·4991·9(مهنم000ةزئاس)مهلدوـجوملارياس–إ.1و(نيبور

ترضحو–1-16(راتسألا)راتسألا-1.18(امهنم)ايبمـإ:ر(يريبير1.

.n.g, un C–حلاصنيب–1.1و(ةعست)رشعadd0

."2001,؟(قشمد)add.اهنممويىلع-3.1-6(عرسينا)عيبيف

140.1هميدقت)ميدقت–1.14-13(هببيرقت...رياسيف)deessـ1.16

ing.ةنسرفصنمنيقيتسلتبسلاموي–إadd٠٩٠3(ةلمرلا)جرفلا–1.1ز

.l(ةثج)هلمح-1.18(هيلع)add.ريسلا T3–(لبقي)لقي

P.202104(يف)add.ىلوألاىداـج–1.4(يمالا)add.ريتو

امهب-101(امهنم)add.فنأتسملايف–1.5و(يف)add.ينثالنينثالاموي"ه



ىنبميفنالخديلرشع–1.1و(رشعيداح)add.رهشنمتيقبةليل–"49

m03, it BP–نمتلخةليل–1.1و(دوس)هكلاح.add(ميريبحاص)

q,utنولخproنيقب Csed

p.goal.(مدقتو)add.لاحلايف-103(نم)add،ىراصنلا-18

يفايرازوريياـسارلزيدـإ.ره(داعاف)داعف-1014(اهلوط)اهرادقم-1016*

(يبوروـإ.وه(مهملا)لاحلايفمهيف-1.21(ك)كوا-61:22ددهت

اوددهتو–1.22(مهعزفو)اوعزفو

p.go41.و(مهيلعيدونو)deest-102(ديبعللحابيو)ديبعلاعباتو

ـإ..و(ةعا_جنيفرصتملا)نيفرصتملاو-10و(مهلىرج)مهيلعيزخ–1"14

p.gos(نأ)هنأ–إ.يب(ُهسمتي)ُهسمتلا-107(كرتوةنع)نع– l.cy

s(بلقو)ماقو–إ.ابو(هحيبتسي)هجهتسي-.16(ءارقفلا)add.نيقدصتملاو

ـب,,,(نولازعيم)ءارقنم–1.18دلبadd.نيثلث-1.1و(نيلداعلا)ةلداعلا

.n· 1,6 et 10, Ult C–ـإ.يب.م(كليذ)كنيد–1.21(ةيانج)دجاو

١٠٠1.13-eest(يكرت)مكرت–1.10(هنمضبقام)ةp.gosi.g

(محالابيم)add.هتسياشمو–إ.rs(هيلا)add٠نييقارعلاراجتلاضعبهــيقلاو

نيبابكاسوةفرغلاعضوملايفاهلحوةعاضبُهلناكناركذي.يلآًادعتسم

هيلعاهنعنإهلأسوهدالبيفاهببيصاُهناوُهلتملسوتاقرطلاعطقوةيدابلا

ناكامل،كمودادغبىلإهلوخددنعاهفلخلةركذتُهلبتكينأىأرنأالداع

ىبلطاوهلوقبيبجعأفهتضبقنعنالاةجراخلاكلاملانماهريغواهكلميةناًاققحتم""

ريناندفالاةتغابماـيتغالامهتمدخلءازكذامُهل–1.1و(مهنمأتساف)مهباتتساف

p.govـإ.6(الام)الج–إ.r;(ماشلا)add.ُهلًاكلمتم–1018



1.1r–اهراوجو–1.و(روضح)راضحا.add(اهءاسكو)2081.4.P

.l(اهعضوم)add.اهلصوف II-(ةعلطتسملا)ةقلطتسملاl. T1-(بدنيف)ذفنيف

–1.16(ةينسلا)add.هرادقممظيامةسحتسملاتالالانمهيلالمحو

deest(زاج)2091.1(ةربملا)ةدملا-1.و(ًاضياو)ًاضيأهريغو–1.و.P

–l.cy(ءاوشلا)ىوشلا-1.6(ةليللا)add.اهحابصرامثضعبو-l.8(ةاضق)•

.l(كلذب)كلذدعب–1.12 TT–اضق–1.8(يف)نمنيقنيعستلدحالاموي

(ةداهش)ةداهشلا–1.1و(مهحفصت)مهحفصتب-l.1و(لدعو)add.اموق

,add(تارفلا)1.17-deest(ىلا)l. Ty-مهم.add(تاقث)1.1و

اهنمةدعقلايذلهتسمتبسلاموي-1017(هلتقو)add.هرظنمسداسلامويلايف

102o(سايلا)add0406ةنسرغصنماتيقبنيتليللسيمخلامويلابقتساىلع1*

–ar.1(مهيلع)add.هيف-1.ةهو(نيمالا)هتلودلهارياساكحلابقاونومأملا

.n.g,ut B–باتكلارثكأوداوقلاوءارسالاعم

P.2401.2(بلحنمجورخلاب)add.اهنعالختلاو-1.2(مكاحلا)

,n. To–و(اولوع)اولدعr,1-(ريـطلا)رياطلاl.r8-كلذمدقتو.add

qt H3 . \ ●

P.2441و(رهظاو)رهظو-1.12(دعب)مهل–1.1و(مهيلعحيريو)

مهلعحيزو–1.16(سوبحلا)شويجلا-10-18(يف)نم-1.22(هعلق)هعلقأف

P.1.1242(رمم)رم–1.2(ىلع)هيلع–101.4(دوهيلاو)

incipit pars codicis Petropolitani manu recentiore scripta .

·٢.et 7,utC4,ؤn1.14(دصاح)صاخ–1.16(مهعم)امهعم.–٠

.n. 2,ut Cو(هتيعز)هتجوزبــP٠2131.6

P.2441.1(ولع)ىلعا-1.(اجتم)نيجتنم-1.6(بلحناكسنم)

deest-l.ro(هدالواو)مهدالواو–1.1و(هتايارملاو)هئايربالو–1.16(هيلا)

.n.8,ut C–هيلع

P.2451.و(ةرانملا...مهومزف)ةeest-1.17(فيض)فيضلا٢•



P.24161.4(هتعاشب)هتعاسب;corr.Rosen:ةياـعسب-l.7(هنم)

نمـFr.1(خيشو)خويشو–1.18(ةمدق٠٠٠نمم)هميدقهفاسألناكامم0

P.2471.و(جرخاو)برخاو-1.;(ةينابطق)ةناطبق—ro.1فنعلا)

P.2491.7(تايلوخناملا)اـيلوخوناملا–1.7(هتوادميف)هتاوادمىلا

P.220(رادو)روديو–1.2(ميهربا)deest-l.و(رظنلل)رظنملا10 1.r

–n.g, utB.

P٠2241.و(هعرستو)هتعرسو–1.3(هبنذ)هموج-5.1(ىلعاوح)

نعاومح-106(نم)امم–1٠و(فلسلا)نيملسملا–1.12(حتفةئينه)ةينه

حتف-1017(مهتنايد)مهنايدأ-1.17(نال)نالو-101و(ايف)اميفو

lia-رمأ-10-13(نسحي)ثحي-1.17(ىلو)ىلاو-1.22(فرش)فرش

.n.2 ets,utB;n. 6,utC–(ةلودلا)نيدلا

P٠2281.و(نا)ىلا–1.4(يزردلا)add.يذلاـ1.6(بكاوم)

بكوم-107(ةّيزردلا)ةلودلا–1.11(بادرس)بادزم–1.12(تعقوو)

•٢.n.4 ets,ut B-و(رهاظب)ـبl.T-ُهعتو–1.14(دراو)درو

P.2241.8(كلذبملعاو)كلذملعو–1.8(ةاعدلا)راـغنأ–1.20

·ut B,زn(مهرود)مهتويب–1.21(ىرقفمهب)ءارقفمهيف–٠

.P٠2251.4(نابمهدعوتيو)نأمهدعاوتو-5.1(ورز)اوردي–1.6

(اودمعيو)نودمعيو-109(نورصبي)نودجي-To•1(ضوافتو)ضوافيو

1011(مهنيب)مهبنيو–1.12(اهيفُهنورفكي)وةرفك-1.17(نينابتلاب)٢•



رينانتلاب–1.1و(هبامرحت)ةئاموحن-1.21(اهيفط)اهيافطأ–1.21(دشاو)

P.2261.to(ولءافت)اولوقت–ta-1.11(ىلإةعراسملا)ىلعةعزانملا

–1.1و(مغلا)مغتلاب–1.18(يتلا)ةeest-1.1و(ليلشلا)ليلسلا–1.

•.deest(ام)2(مهارضح)مهرضح-1022o

P.2271.و(نزي)هبلز–1.11(اكآـحلا)add.هزيربتيف–1.1و

(هلاثما)هلاثتما–1.14(ًاثلاث)deest–1.14(ىسيع)وسيعنيبدعاص–1.

15(يلأنب)يلأدبعنب

P.2281.4(لاحلايف)add.دعباميفهركذنسامىلإدهعلايلورمأىلاو

5.1(ديلخ)ديلح-5.1(ينارهنلا)corr.Rosenينارهبلا-1.6(نارهش)10

.n.2,ut B;n–(ةلاحءوس)لاحقيضTT.1-ءارهcor.Rosen

P.2291.2-و(فاقوألا...ةفعسف)deest-1.;(ميحرلا...مسب)

deest-1.7ُ(هلنذالا...ةفاـعساو)deest–1.8(ىلا)ىلع-l.و

(ومهتدابع)deest-1012(ةنيمو)انيمو–1.12(ةيراسيقو)ةيرسيقو–1.1ه

13(ليختو)لختو–1.14(اهراطق)اهراطقاو–1.16(طسبيوهيلا)طسبُوهل

.deest –n.2,ut C(دي)1.2(باةحالا)باقعالا-32.1oــ

P.230l.rt Indelacuna,utinB.

.l(اوفخاو) Io-(احاسم)احياس–إ.6(زراس)لماكـP.2341.rt

٢0.n.rut C–اوغو

2ahiri duo textus in codiceــP .235 De Khalifatu ez

Petropolitano inveniuntur: textumantiquiore manuexara

tum notamus R, recentiore R".

٢٥.l–تبنت"Ret R(تيت)اهنم-1.8.Radd(رذح)نيبنيسحلا-1.7



ry.إ—.RetR"om(هيلع...تاولصب)1.1r–تماقاو"R(تماقو)و

Ret"قحلاداتعابــ1.14(قحلاىلع)RetR"om.ـ1.16 R(دامتعالاب)

RetR(مهضاعتماو)1.17-.Rom(ةعيرش)1.16-.R"on(ىلع)

.2o(اروربمو)–n.a,R"ارربمو
مهصاغتمو–1.2o(ززعتلا)Rزيزعتلا-1

utB,n.3..ه et g, R"utB

P.2361.T(هيلع)R"ىلع–1.3(هوريتو)Rهيريتو–1.3(يف)Rنم

–1.6(مهنم)Rمه-7.1(ةنامالا)Rةمادالا-1..و(مهيف)Rمهنم-1.21

Retمهتهارك Ri(مهتيهارك)هب-16.1.Radd,ُهَل.Radd(اورشبتساو)

–1.18(صفتو)RetR"صغنتو–إ.2o(دمحا)RetR"add.بيطلانب

–n.r et re, R"ut B. \ •

P.2371.2(افتسا)Rنانتسا,deindeadd.:ىفقسأالودوطسرتخالاامهو

اهدحانوكيالنارخالاهطخامهنمدحاولكبتكومزقلافقسأقعااباوسيت

فقسأقحسإابألكومهيلعسورينأيغبنينمرايتخايفةعامجلانوكراشيوًاكريرطب

نوكينأيفاكحلانمالجسهلزجنينأيففطلتوهطخهببتكاعمزقلا

سويناسرأسيدقلانالكلذةيكلملاىراصنلاةعامجهركوةيردنكسألاىلعكريرطب١٥

لوزنلاىارواهيلعربصوُهنمهبعشاهلكشترومألاُهسرتقناكةيردنكسالاكريرطب

وهوهليبسلاحيفكريرطبلاسويناسرأسيدقلاىضمواهنععالقالانودهتسائرنع

ةنمهوسمتلاوهزجنتيذلالجسلاعاجرتساىلعةعامجلايأرقفتاوُهنعضارريغ

ىلاكلذنوملسابأاهنإفمهيلعًاكريرطبريصينأهسفنعمطاومهيلاُهعفديملف

4(هومزلاو)Radd٠:فقسأمسابيذلالــجسلاريغنأًاكحلانوملسابألأسو

الوهتسائربىضرملايفمزقلافقسامهكراشيملوسيجروجابأمسابلعجومزقلا

R(ناسين)الوذوطسرخ–1.8R(سلدوطصيزخ)هيلعةالصللروضحلا–1.6



ـVPYA,ـ

فمايأتسبرهاظللةوعدلاةماقاو–Fo.1(ريص)Rىلص-Tr:1(كاحلا)

Radd.ةيردنكسالاكريرطبسيجروجىلا-1014(بيتساو)Rباتتساو

3.l-هراد"RetR(ودرأ)2.l–نيــســحاR(نيسح)P.2381.r

(نع)RetR"نعو–1.6(هقيدانص)Radd.اكحامىلع–1.و(لصاوو)

Ret"هدعب–1.1و• R(دعب)l.ra–ًاقافشإR(هيلعًافوخ)n.1–لصووR

Ret"توعابلا–1.1و(كلذبرهاظتلاو)Rom.;R"ةرهاقلاو R(ثيعاوبلا)

R(قاوسألا)يلاب–1.1وR(يلآنياب)بثؤتو–1.17R(بثوو)1017

R(هسبحب)بتك–1.22"R(بتكو)1.2o–هللامهدياوبرضو.add

R(هيلع)دّدهيو–1.24RetR(دوهيو)ىلفسلاةطرشلايف–1.2وadd0

add.لتقنأىلإكحاضرورسمحرفوكانهلتقلنينانتلابفورعملاعضوملاىلإقيسو١·

"R(هرمالـحفتساو)بلطيف–4.1-6"Rاضيأ...ذخاوPً٠2891.2

.MR add.ناباصي–1.6(يفR(نابلغ)الماك—1.6"R(امأ)1.5-.om

R ius(ْمأ...داري)بياونب–1.7-8R(بوـنب)صاخ-106

لوألخدفهيلاليميًايدنهًامالغنايبصلاكئالوأةلمجنمةلاكوُهلناكَوُهنمادري

هيلجردنعًاقلاوهكيفروتسمدرجمفيُسهعمدعاوهوميانوهوهالومىلعليللا1•

هــضبقيلهالومكرحوفيسلاةدهاشمنميبصلاعترافهزمغيهئاقرنمرخايبص

ىثوةتجعزأةبرضةــعميذلافيسلابهالومةلودلازيزعبرضويدنهلاردابف

.l(رهاظلالبق)Radd:ةليلرشعينثالةعمجلاموييفو T2–هيلعتتافىرخاب

رجحلاةكعيجعناسنابرضةئامعبرأورشعةثلثةنسةجحلايذنمتلخ

ردوبواياظشهيفاظشوهرسكوسوبدبجحلاىضقنادعبتيبلانكريفيذلادوسألا٢·

نملتقجيجحلابلطيفةكملهأرقتورانلاباوقرحاوُهعمةعامجووهلتقو

ةميظعةلمجمهلاومأنمبهنومهنمةريثكةدعًاضيأجرخوةئامسمخاهذسانلا

ُهبقاوعطقالاياجزخلادمحأنيدمحمةلودلابيجتىلإرومألايفرظنلارهاظلادرو

ُهتصلاخونينمؤملاريماوةلودلايفصلجالاريزولاب–1.2o(هتهج)R"هتيحان–

n.a,R'utB;n.g, RetR"utB. ٢٥



P.2401.1(لـيملعلا)Rليملعلا:R"ليلعلاetinfraنيملقلا–1.2

ةدعتسمنوكتل)Rةدعنوكيل–1.2(كشي)R"ملعي-108(لحكاو)

(سكيلوثاكلاو)Rسقيلوثاقلاو–1.3(هطرشو)Rءوطرثو•
P.2441.r

l. T7–راكنردلاR(ناكيردلا)l.riy–ىطتفوثR(ىطكيفوأ)l.n2–

R'utB;n. 4,Ret R"utB,و
n.net–نوريثكو"RetR(نيريثكو)

etc. .

,n.r–ةرادلاR(دالبلا)r8.1–هلاسراب"R(هذاقناب)2421.14.P

2, get8,R"utB;n. S,RutC. 1•

usquead(لزيملو)l. IT–اـيلوخانملاR(ايلوخنلاملا)P.2481. TT

einde1لزيملو.ة.ry,
deestin R3.in R,٢٤٥.p,

verbaةريثكتاعاطقأ

eadem:هدعءارسالاريمأءامسوهئاقليفدازوهدلول
lacuna; postlacunam

ةعامجوًاقالعهدلوًاضيأعطقوماشلاىلإهدعاواهيضرواهعيضروةيولعلاةلودلا

(f.٢4ه,r.1ؤ)ةريثكتاعاطقلامهأنم١ه

P02451014(رصمب)Radd.هماقمبيترتو-1٠16(ثبعي)R"ثعبي

Ret"ةقفاوملاو–l.2و R(ةقوملاو)وl.r–هريست"Ret R(هريـس)l. I6

::.Ret R"add(نالقسعىلإ)

اهرثكأقرحوةيامعبراورشعةسمخةنسبجريففيسلابةلمرلاناسححتفو

قوطنانميلسروصنموبأبلغتو.ءاسنلانماهيفنممًاقلخىسواهبهنو٢·

اهيلاوىلعضبقوبلحلامجنمنييرصمةرعمىلعلاحلايفسادرمنبحلاصبتاك

مهنيبىرجواهنمبجرنمنيقبعبسلبرعلانمةعامجيفبلحىلإراسوديقو

ىلعيلاولاونابعثنبدمحمنأنابعثكلملاديدسريمألاذيمويوهوبرحاهيلاونيبو

سادرمنبحلاصأفاووةقرفتممايأيفمهنيببرحلاتددرتويلقصلافوصومةعلقلا

يفبلحدصقواهيلعقفاولحاسلالامعأنمريثكهقيرطيفبهندقونيطسلفنم٢٥

«AA



-•«wrryـ

ىلعلزنوةنسلانمناضمررهشنمتلخةليلرشعةعبسلدحألامويريثكليخ

هوحتجورخلاباوقثيملفلودعلاويضاقلاهيلاجرخينأسمتلاورايخلاباب

مهنعفرصناف

Ret"مزهناو-1.دو(اجرملاابا)Rاجرموبأ–1. R(مهتاو)2461.2.P

•R(ةنسلانم):ةــنيدملا"R(ةنسلا...اهيلا)ـب-8.1"R;نيبR(يف)s

(نم)Rذنم-101ز(بقنلاطسو)R"رادلا-16.1(ادنسلاىلا)R"روسلاىلع

1.17(رفحو)R"اورفحو–1.17(ليصف)Rلصف-1.17(لابجيعطقو)

sicubiquecodices; legendum(يربربلا)وl.I-لابجتعطقو"RetR

·1,n. 2,6,6,8 etro–ناطبق"R(نابطق)1.22–(Rosen)يريزدلاest

P.2471.2(ليساب)Rليساب-l.fo.11(ريك...ًايلص)Rنابلص

ريثك–1.13(ريفنلاب)R"روفنلاب–1.14(فيطو)Rفوطو–1.2o(ذقناو)

P.2481.6(لالهنبا)codd.recteinfraلالهابأ–l.no(اهلخدو)١ه

Radd0اهنمنابعشنمنواخناكلتبسلاموي–1.14(ايراد)Rاياراد–1.14

n. I,9,6 et y, R"utB;n . 2 et 8,R
et–اـهئلوصحوR(اهرصحو)

l.ro-يراــمR(رام)سثكألا-1.8R(سويسكلا)P٠2491.3

•٢"n. 1,2,4 et 7,R–دلوR(دالوا)(نيلوطسبالا)–1.21R(نييلوطصوبالا)

utB;n.gةكوكسم Rut B;R"om.tantum

P.2501.3(اهنمطقسو)Radd.ىعادتو-1.(غالبلا)Rغلابلا-1

legendum(راكبرب)1.1و-.Rom:سوليروجرالاR(سوالوبوريجرالا)16

legendumينزCRosen)-1.8.قيلطت)٢• est(ينيريا)2541.6.P



-hic desi(مورلاةكلمم)هـتمرحقلطت-1.و"R;هتمرحهقلطتR(هتاريما)

nit(هسفنيف...مسحو)Rدعباـهيفةعزانملا codex RutB.—1.ro-fr

نيطنطسقكلملاسفنيفامملعتاليهوهتمرحرضحافكلملانيطنطسقةافو

finis codicis R.

LECTIONES VARIANTES 6

HistoriaeYahiaIbnSaid

E CODICEBERYTTENSI

Codexiste, etsirecentiorimanuscriptus, bonae est notae;

illum exaravitabhinc 6oannis archimandrita patriarchalis

ecclesiae antiochensis Graecorum ,Gabriel Gebarah ,olim ca- 1 0

tholicus, postea romanaeecclesiae transfuga propter Juliani

Kalendari mutationem.Ouaedam scripsitarabice ediditque

G, Gebarah, sed minus utiliaad studia orientalia.Codicem

huncadsuumpropriumusum transtulit ex antiquo Manu

,١scriptoه quod in Bibliothecapatriarchali Grecorum Damascii"

servatum fuisse censemus. Utrum adhucibi exstet codexan

tiquus necne, ignoramus; forte incendio periitanno r86o.

Transcriptioو recens constat278paginis; in quavis paginar

lineae continentur;" codex vero mensuratur23 centimetris

longitudine,etr9 latitudine. Numerus codicis est tero in Bi-٢•

bliothecascholaeGraecorumdictaeTrium Lamarum,
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Pogimaنسحوهللانوعبيدتبن P.94 1.1-2 sicincipitCodex*

نباديعسخيراتلًاعبتيكطالادعسنيأًاحويُهَنصيذلاباتكلاةباتكقيفوت

tum.ةّيردنكسالاكريرطب add,ديعسخيراتutC(ديعس)قرطب–ا.4

–1.3(ىضقًاْيَخت)ءاضقلًاَجوت–(ىنضّرجو)ىنصرحو–1.12(بنجتو)

P.921.2(قيرطب)add.كريرطبلا–(سويباغ)سيياغ-1.3

(ةسائر•..يذلا)ناكهتسائرنامزيفيذلا-(سداسلا)add.ةعستواتئملاوهو

نوناكو–1.4(سطسق)سطسف–(مايالا)Geest-1.6(اهكريرطبسويباغ)

اكرطبسيباغ–1.7(نختبذلا)اخيتبدلا–1.10(آلا)ةثالا–1.1rمسا)

(زكذالواًركذالوًاكساـrn.1(سطكذاني)سطكيدانبــ1.17(ًاحيفصت)1-

ًاحفصتـ1.ةo(تنكف)"تنكو

7Codex(ةرجهلل...هذهو)931.1(رّيغتو)رييغتو–1.1-2.P

refertnotam quaeinCodice P.insertur (p.299) cumvarian

tibussequentibus:1.و"تبتلاف(كيفلاف)ـإ.6(تأيهو)ةياغو–إ.8ّرقأو)

(ًدهعاًدهماجرقاو-.و(باهسا)بابسا–(ةيلصأةخسن)يلصأةخسن-.12(نماضت)1•

(بتكهعمو)d0-1.9(سلدوطصيزخ٠٠٠سويسودوأت)000سويسودويث

سوذويصيرخ—1.14(قارنب)قيارنأ–1.20(ىسي)ةسا–1.21

etitaporro(دازريش...مكجي)داريس...مكخي–(1.8)(سينت)سنيت

Codicem Berytensem littera L, designamus,Petropolitanum notamusددع

litteraP, caeteros litteris Bet C.



ىعيببــ1.1و(ىرط)ةقيرط–(ليئاخي''دضاعم)ليئاخمدضاعف-.13

(ىقشلا)ىقشلا

p.gs(ةأرملا)ةأرمالاــإ..ه(لقتنت)لقنت–1.3(نيرفانملانم)* l.g

نيرفاسملاىراصنلانمــ1.4(جنط)جبط-1.6(لوحألاناب)يلعبحاصب

لاريمالانأ–إ.ر(ةلبجيل)ةلبجوبأ–(لزالزأ–(سليفوا)سيئرلا

ـ(نييضاـملا..اكتف)نورضاحلا..ىكبفـ1.18(ينعف)ىعاف–1.19"*

(ىراصنلاباتكلانمةعاجو)باتكلاىراصنلاةعامج-1920.1(رصم..دعب)

agestـإوه(داعاو)ةداعاو–1.2a(يذلافوقولاو)يتلافاقوألاو-1.24

ةيضراذا»فاضاو."

(ىئابكلا)ةسينكلا—16(نتم)نف-(ناطلسلا)ناطلسلا-1.1o(نيملسملا)١*

iteminfraنيملسملا–إ:(ىكيالناراوتكالا-18.1(جنط)حمط

add.ut.ـ-1.1و(قئارني)قئارنأetitaporro-ىلا) P(ةراحو)–

(نيجلا)add.utP.-1.25(رصنوبأ)رصنابأ

ةدعقلايذنمنيقبرشعلسيمخلاموييديربلادمحمنبدمحأةسائرلانعفرطلا

مويلاكلذيفدلخمنبنيسحلانبناملساهدلقتوةثالثونيرشعوناكةنس

''غلاوحالاريدملا(sic)دازرسنياوِهيلع(ًاقاو)عقوةرازولامساناكف

لزيملفيفوكلايلعنبدمحابئكتساودازرسنياىلع(مكحب)مكحبضبق

(مكح)مكغلتقىلإةكلمملاريبدتب(افيف)ماق-أ.و(مك2)ناونع٢٠٠



--V*7*t,ـ

مكحي–(فرعت)ةفرعتب–1.12-1و(ميهاربانياقاحسانبا)ميهارباقاحملايلا

-1.2o–عوجلانم.add(سانلاقحلو)1.14(شىتلا)هللابىفنملاب–1.16–

lectionibus):1.18(رتسو)رتتساو–(ىنثملا)يقتملا–(نسحلا)نيح–لا (p.goo

2o(يدبرتلا)"يذيبرتلا-أ.22(شيجناكو)شيجيفناكو-(باجيملا)(Sic)باجيملنأ•

ـإ.2و(لالحلاىلا)لاحلالآ–إ.24(يديرتلا)يذبرتلاetsicinfra-1.25ناكو)

(يدبرتلا...ّيذبرتلاعمناكو(p.gon)-l.a(نيك)نيكروك-(اورفظتو)اورفاضتو

(مجبولغو)مجاولعو-1.4(نيكنزوك)نيكروك-ا.6(ةرازو)ةرازول–(اودلقمث)

دقو–لاو(قيارنب...كع)قبارنبا....كي-أ.1o(نسحلا)نيسحلا-نباىلا)

deest(اريكىلا)اركعنم-.13(افوو)يفاوو–101.1% –1.1rراــنيدفلاقئار)

(ءارالاماهدلقو)ءارمالاةريإتدّدقو-.16(دانتسالانم)راتتسالانم-مل17(ةرازو)

97-98caeterausque admediamnotamp.goajamin texturelata sunt:ةرازولا

P.981.2(دهازلجر)اًدهازًالجر–1.6(سلدوطصيرتخ)سلوذوطسيرخ

–(ةفقاسألاعم)add.ةنسنمةجحلايذرهشيفةمايقلاحبذمىلعنيعمتجملا1•

-hiclongaad(مهودرطو)ةئاثلثونيرشعوعست–(راصو)ريسو–1.8

ditioutin P.go2cumlectionibusvariantibusquaesequuntur;

-.2-3(قيارنبيلع)قئارنباىلع-.3(قيارنب...يدبرتلا)قئارنبا...يذبىتلا

1.6(ةرازولامساالاذاف)ُهنعةرازولامساالازأف-1.7(يلبد)يلامد–1.8(دجنتسمر

(يلبنّب يلعبنيدجنتسم-.20(كارتالاتعشو)add.طساوب–1.22دمحملرمالاربدو)٣٠

(رازفلادسأنبيطيرارقلادمحأنبدمحمريمالاربدو-.23(رمالايفرظنلل)يفرظنلا

رومالا(Boy)-.1(ناكامىلع)هيلعناكامىلع-.(دعبفرشو)دعبو

.l(ليدنملاةنوقيأ)add.اهرلاةسينكبيذلا In-(نزرأ)مورزرأTo.1-

.deest--1(نيعملا) T4 et r7(دادغب)وT.1–(ىراسالانم)ىرسأنم

ىنعملا–1.15(مهءاتفتساو)مهنايبتساو–1.17(ميظعبطخ)ليوطباطخ٢٥

P.991.2(رياف)رماو–1.و(لمعلا)لمعلل–1.4(اوربي)اورينيب

–1.3(اوــمّلستو)مّلستو—1.67(سونامور...جرخو)كريرطبلاجرخو



ـ(WIP-VPو-

سوناموردالوأنيطنطسقونافطساوسطكليفواث–-l.و(طالبلا)كلملاطالب–

(نورشعلاو)نيرشعلاو–(سوينامور)سونامور—1.1o(مورلا)مورلالها

نمةدايز-(يفوتو)تامو–1.17(ريخو)ريثضو–(سوطسيراخوت)

etsic–1.1و• infraسوطراخوبثـ-1.18(يفوتو)تامو–(نوزوت)نوروت

add.ut-1.4(نيسابعلاو) P(نيبيصن)(راصو)راسوــ1.2P.4001.r

نييسابعلاو–(مهيديأ)مهيدي–1.7-8(هحالصةطساويفو)ةحالسهطسويفو

add.ut(بيهـ)بـنه P,–1.T3(دادغب)1.12–deest(دعب)ـ-1.11

1.1810-add.ut P(نوزوتجرخو)ـ1.16.add.ut P(قيثاوملاو)ـإ.1.4

مدختناو

1.12–etsic infraو(نافطصا)نافطسا.etitaporro-l(ذازريش)دازريس

(يلودكملاردنكسال)deest—1.16-17(سرطبجام..سدربل)ساقوفلاسدرب1٥

–1.17(سقتسموذ)سقيتسمود–شيجلاadd.ركسعلاو–1.2o(ناكو)

add, ut P.

P.4021.2(ةـنسلا..ىدو)deest.ـ1.و(ةديدم)ةّدم–1.3

(روـفطصيرتخال)روفوصيرخال-1.7(سطقليفوا)سطكليفواث–٠٠"دلو)

٢٠–deest(رهش)سموركربلاسمونوكاربلاقيرطبلاسنافوثًءدلو–1.11C

Cيتئامو)نيتئامو–1.12(ردنكسالا)deest–1.1و(اهبًاّيفنمناكيتلا)

اهيفيفنموهيذلا–(كلملانيطنطسق)نوالنيبنيطنطسق—1.14مهنم)

(نيريثكنeest–1.17(يفوربلا)يفوربالا–1.1و(ةرئاديف)وراديف–1.

ةo(كارتالا)كارتالاومليدلا

add.ut.ـ-٢l.gه P(اهلخدو)n.1-2(هيوب)هبوتـإP.1031.p



(راتسالا)راتتسالا-{ُهَبتكُتساو)ةتكساف–1.4(لخدو)سانلااولخدر–1.

5(لخد)لخدو-1.8(امهييدي)امهيديأ–(امهتاوصا)امهتاوصاب-1.13

(روهش)add.نيمويو–1.16(عيبر)عيبررهش_

.l(هولكأيو) S-ـإ.2(ثار)تثار.add.rutP(لقتعاو)P.404l.n

•stsicدمحم–1.17(ديزوبأ)ديزوبأ.add(مسقلاوبأ)هولكأف–1.14

desst —1.2o(شويج)ـ-(يربربلادادك)يذبرثلادادلك—1.18infra

(دهعىلو)هدهعىلو–.ةoar(رهاظلاابأ)رهاضلايلا–aa.1(روغلا)

زوفلا(4)-1.24(صاحألاهيلعحقونمددعناكنا)عقونمددعناُكهنا

ءاصحالاهيلع

P04051.1(ىعسوبرحلاهبشأنم)ىعسنموبرحلاهبسننم-١1.6·

(هبسنو)هتبسنو-l.1o(يدهملاوبأ)add.يدهملاهدلولًاعاد-1.12(بشوج)

بسوج–1.1و(ةعالبفرعي)ُهغالبفرعت–1.17(ماغلالا)مالالا–1.18

(ةماتكناشنم)هماتكنم-l.rو(ضقا)ىضقنا–l.ar-2و(ةءاتك)هماتك

l.24(ضهنتساف)اوضهنتساف

P.4061.1(اورثاكتو)رثاكتو–إ..و(ُهَّللادبعوبأ)هللادبعابأّنأ–إ.١8ه

(َنْيختو)زّيحتو-.و("ولتقو)هولتقف–1.10(دمحماخ)هللاةدايزىعدتساف

.l(لتق)ُهلتق-1.1و(يلاب)يلارماب–1.14(ةعتمو)ةعنمو TT–دمحمًءاخا

(نيدف)ينف-1.2r(ينقتلاببلغالا)ءاصقتسالاببلغالانيأ–1.22(فرعي)

٢٠.etsicinfraفرتي-1.23(سابعلانبا)سابعلايلإ–(ةسلجس)ةساجلس

P.1071.(اقرو)قروـ-1.2(راردم)زارادمiteminfra-l.;ددع)

.add(هللادبع)-رفوتمريثكاًرفوتماريثكاًددع–1.و(عمتجاو)عمتجاف)

deest-l.ao(هللادبعيلا)ـ1.16.add.utP(يبلغالا)ut P.-l.rrt

deest(دمحل) –1.aa(ةسلجس،.برهو)هداقرب–1.21.add(هللاةدايز)

----------------



ىسيئرلاىلإنيـي..تنب)تيحأامىلإمهبتضرف-.ة؟بح"

ليما–إ.دو(يدهملا)يدهملاتنأ

.ميكح-«مهبجرمهعيج-106(قرزالادجيالنمالدب-9نم*

يغبنييتلارشنلاوةعاجملاىوضناو–1.20(هللامار)ةفلكتبانأ"-"

,ملعيالومهنيبنمو.ـإ.دو(دئاقلا)add.هللارمأب-25.1«حتف''حتف

يبيبـب,(دايصلا)مه.ساP.–1.و(بهرق)فهرم–139ر9"''

(يبيللايرورملاتشتناو–1.23(قفاوتنأقفاوينانا"

p.gosi.g(ةطوهطوــبه(اورقو٠٠٠عجو)ارركأ":"عُبْعَب

ـب,(يبرعلا)يزاريسلا—1.و(مزهناو)مزهناف–1.7؟جنط"جاط-"ب"

,يمرتبمايقلا–إو(يارشلا)يارسلا-.19؟ّرفرعمةدبع"-

.يبيرىعسي-8.1(ةيكالك)ايكيلك-1-11(ةنشخ)هنشخخ–ا14""

نييكيجلب)نويكيكلا–إ17(ةصيصملا)ةيصملا(9)–1.18«يبس"ىحتف

deest(ةكمىلإ...ناكو)ـ-1.20

.addألا Ult P06(نيفصن)–(هنأكفةكمىلإ)هناكمىلإ,,p.gggl

يب.يب.هيو.;..عيطملا..ساوذوطسيرخ–1.2(رصم)add.اهلامعألا-104

سو...ـب6(نيس)add.ًامويرشعةتسو-1.7(دعم)زم«-3.1؟اهحتف»**

Myمل



etita1.11(ةرطيز)ةزطير(4)-1.1و(يساقرفلا)ساقرفلا-add.ut P٠

poro-l.16(قرطبلا)add.ًاّيئالملانا-1.2o(مزحزوع)موحروعا

P04441.1(طبتره)طبتريه-1.2(سائسرأ)ساـــيسرأ–1.زو

(قيقشمشلا)يتيشمشلاsicubique–1.6(تشتناف)بشتناف–(مهيلع)

•.add(رسالا)امهيلع–1.8(ساومرع)شادمرع–(وبأُهَيقو)ابأيقو–1.و

ut–1.10(يبسو)ىسو-l.1ؤ(سطنغابلانيبسوغيتارتس)نيبسغيتارتس P0

سطتلالا-1.17(نوزراو.٠٠سنال)نورزاو...سيناي–1.1و(اــحتُهمالغ)

deest-1.21(سنموميكاربلا)سمونّوكاربلا

P.1.1445(نابعر)ناعر-1.2(قيقشمشلانيب)add.هركسعبعقوأف

لتقو-1.4(مهو)ةeest–(نوسبالو)نيسبالو–1.6(زعتسم)زعم–1.810

.et sicinfra(اجرملا)ىجرملاdeest-l.no(ىلا)و.add.utP.-l(هبرحل)

–1.11(مهلحرومهميخاوكرتو)امهلحروامهميخكرتو–1.12(بهتلاو)

بهنلاو-1.17(ريرس)وريرس-1.18(مهيلا000مهيلع)امهيلا···اــمهيلع

1.2o(قلخ)add.اهلهأنم–(مهل)مهيلا–(ىرسالا)add.مهيديأنم

1.3P٠446(ىنيريإ)يلوز-1.5(ةنسةرشعسمخ)add.هيخاةفالخنم

1.8(ماوع)يغاوغ–1.13(ةودغ)ةزغ-1.17(ةحص)ةّجض–1.21

.deest(هيلعاومحازتو)(رحبلاىلا)رحبلايف-1.22

.P(اورظنيل)نورظنيـإ.a(ةـقصاللا)ةقصالملا-l.ؤ-و٢0 4471.rt

deest-1.12-1و(التقو...ىضمو)ىلتقو...ىضمو-1.16(مّرحملا..اهزو)

ةياغاهرصاحوةثاغالثونييرآوعتةنسرثآلاىدامجنمفصنلايفانأو

مّرحملانمفصنلاسيمخلاموياهحتفورهشا



-wrver A,ـ

E,(ىكيتلس)همسا–إ:(ملةسكاف)ملفةسبكلاك-س19

بلحىلع"

مو.-يرو(ياو)مزياف–(نب)نبا-.؟(نيعبس)نيعيش–(59)

يجبرو-بف(مويلا)مورلانم–إ.و(بلحرهاظيف)بلحيف–؟--9

اوبلطتو

ةيب.وبمار،(رانيرينافوتنعهعنصم-16(سطكيش")"

ىيحيو(ورـإ,8(سمونوكيالا)سمونوكاربإ–(اميقم)970-1-9(دحالا)

–إ.2n(كلملا)كلملاسونامور

-9%P-يبملا:يئنملانبنيسلفملا-أ.و«نسحلانبا)نيسحلانبا-.4(سكملا»

ميسنريسي–إ.18(هيلعيضق)هيلعىصعف–1.19(لاومألا)add.اهمنغيتلا

تايريدمىريو.اهيفًاسيئرهسفنوهو،اهعم:sa):«نطبرح»نوديريخ"

l.23(ريشت)رفن

p.gaa1و(مهولتاقو)on,–(اـهرصاحو)add.ًامايأ–1.89

(ة_صيصملا...ةلودلافيسناكو)om٠-1.6و(عومج)شويج-أ.11

(مورلا...الفلانم)مورلانم-1.17(ريسملاب٠٠٠لسراو)ريسملابرماو–20

(هراصحب)وراصحل'*



add-ut-1.11(ةرطيز)ةزطير(3)-1.1و(يساقرفلا)سلقرفلاعيمج P0

POF0-1.15(قيرطبلا)add.ًاّيئالملانا-l.ao(مرجززع)موحرملا

F-4441.1(طايتره)طبتره-l.a(سانسرا)ساـيسرأ–إ...و

امهيلع-8.1(ساومرع)شادمرع–(وبأةيقو)ابأيتلو–1.و(رشالاردجت.ء

HEF-10.1؟يسر)ىسو-1.13(سطنغالانيبسوغيتارتس)ناىنفيتارتس

سلطتبلا-1.17(نوزراو٠٠٠سناي)نورزاو...سيناي–1.1و(اـــغةـمالـغر

deeSt-1.21(سنموميكاربلا)سمونوكاربلا

P04451.1(نابعر)ناعر-1.2(قيقشمشلانبا)add.ركسبعقواف

لتقو-4.1(مهو)deest–(نوسيالو)نيسبالوـإ.و(زرتسم)"زيمم–إ.8\.

.cnsite info(اجرملا)يجرملاdeest-l.ro(ىلا)1.و-add0utP؟برحل)٠

-.ة1؟مهلحسومهميخاوكرتو)امهلحروامهميخكرتو–1.13(بهتلاو)

بrثلاث–!!.170عرس)وريرس-1.18(مهيلا0٠٠مهيلع)امهيلا...اـمهيلع

20.1(قلخ)add.اهلهأنم–(مهل)مهيلا–(ىرسالا)add.مهيديأنم

1.21(نيعبسو)add.داليملل(3).م

.”·1.3446(ينيريإ)يلوز-1.5(ةنسةرشعسمخ)add.بخاةفالخنم

.deest(هيلعاوحازتو)(رحبلاىلا)رحبلايف–1.22

P04471.1(اورظنيل)نورظنيـإ.a(ةـقصاللا)ةقصالملا–إ..و...و17.

add0-1.6(روجونا)وربجوبأ(sic)-l.و(مورلادالب) ut P0(؟رصمب000لجر

deeSt-1.12-1ؤ(التقو٠٠٠يضمو)ىلتقو...ىضمو–1.16(مّرحملا.انزاو)

ةينغاهرصاحوةنافالثونييرأوعستةنسرثآلاىداجنمفصنلايفانزو

مّرحملانمفصنلاسيمخلاموياهحتفورهشأ

P04481.و(ةَّيسو)رّيسو–l.o(يبيسنلا)ّييشنلا–1.1و(ٌدرو)٣ه



-wever A,ـ

يروـإو(مورلا)ةعمج-(نامرد)تاجرد-.؟اعد-2-9"

بلحىلع"

مو.يرو(ياو)مزياف–(نب)نبا-.؟(نيعبس)نيعيش–(59)

يريبيرسيروب(يكلاقممكيلتاقم–1.1و(نوبلطتينوقدصقي)فرص-3

اوبلطتو

ىبـرـب..(ةيمد)ةيملايف–إ:(رواشو)رراسو–(ةكلملاروق1970

ـيرو(ىطضي)اهنباوةأرمالةاعارمواهطبضيل-.20؟طالبلارت"طالبرك

–إ.an(كلملا)كلملاسونامور

p.gg.s(راـــنملانعو)ماشلاتناكو–(يوق)ىرق-أ.7؟لاعفألا"

لgـبوهتفرمهنكل،سامح.–إ.و(تثدحو)تثدحمث-.11؟هللاىلا"

entibus:«30ـ»بةدعنعثحبلا» lectionibusهذهبسحب،ءاسمةعباس

ميسنريسي–إ.18(هيلعيضق)هيلعىصعف–1.19(لاومألا)ة88.اهمنغيتلا

دعبوقربلاوباقنلافشك،هسفنهبدامع:(ص).«نيرحبنوبرخ"

l.23(ريغ)رفن

p.gaa1و(مهولتاقو)on,–(اـهرصاحو)add.ًامايأ–1.89

(ة_صيصملا...ةلودلافيسناكو)om٠-1.6و(عومج)شويج-1110

(موإلا...الفلانم)مورلانم-1.17(ريسملاب٠٠٠لسراو)ريسملابرماو-لم20



8.l-(ةرشعىدحا)رشعيداح–1.7(قيشر)قـثسرP04281.3

(ةنسلانم)add.ةروكذملا-1.9(نممهعمطو)utCىلإمهاعدو–1.17

(اهنيصحتو)اهتصخيناو–1.17-18(رعسلاصخرو)راعسألاتصخرو–1.1%

.etsicinfra-l(وجرخو)add.اهشم-1.1و(مليدلانم) T7(هيوعرق)نوعرف

•(sic)هنوعرينمنيذلا.add

1.4-.om(ةيكاطنا...ةّدميف)1.3-4-.om(يليدلا)4241.2.P

add.ut-1.8(يسلا)يتستلا-1.9 P(نموأ)نـمو–1.7(رصم)٠

et(ةيلاعملاو)ةبلاطملاو sicpostea-1.1r(جغطنيبهللاديبع)جعطنيبهللادبع

1.14-13(ًءدي٠٠٠بتكف)utBiدصلابهبتاكمسمتلاو-1.21(مهتنايصو)

مهنايصو__١·

(عمجلا)عمجملا–1.6(يديآ)يديـ1.17(يلاث)يناث-1.2o(سلدوطصيزخ)

ساوذوطسيرخ–1.21-22(راوس٠٠٠:دّدجو)بتاكبرخامرثكأدّدجو

P.1.2426-و(ةمايقلاةلاكتسا)ةمايقلاةراعليكنتسا-1.6(ىتسرا)1•

سيسرا-1.7(تلمكتساو)add.ذئنيح-أ.و(هدنعنم)لتقنمي-.11

("ىطاش)add.رهش–1.12(سارفيلو)شارفيلابو(sic)–1.13(ميشهلاقبأ)

مهلايلا–(ساطقو)ساطرقو–1.15(مورلا٠٠٠عيمجو)"دــعناكامعيمجو

مورلانمىراسا–(ملًالو)ملو–(نم)نمي-1.16يتئامب(يتئامبمهادف)-.

17(هب)add.هيلع-l.18(ىليدلا)om.–(اوراسو)اوداعو–ىدفلانم)٢٠

(بلحلخدوبلحىلإةداملانم-.ةo(سلب)سلا-(نيعست)نيعسب

P.4271.4(ضرعي)ضرعتي–ناط)لطب–(هنم)ُهعم-1.3ةيرس)

.add(مورلا)(سلابىلا)سملانمةبرسم–1.6(نيرسدئاق)نيرسنق–1.10

ًافق—1.1r(ءركشوُ)هَلركشو–1.14(دكؤتو)دكؤتو–1.17(ةنس)

add.ةيسمش٢•



p.4281.2(مهرعا)مهلاح–1.6(هسفنلذخأينا)هسفنلرذحلاذخأينا

–1.8(تاىلع)هنا–(ةقثلا)هتقثل-1و(امهنيب)مهنيب-(هلسراف)ُهسارف–1.

11(نيأنملوسر)نالوسر–1.12(ةقث)هتقثل–(كريرطب)كرطب–1.1و

(دالبلا)ةدلبلا–(نكاسمو)add.انل–1.17(هيلع)هيلا

P٠4291.6(سروفروطصيزخ)سروفوطسيزخ–(يلاعملاوبأ).العلاوبأ•

1.11-.add.ut P(يف)–(sic)(هيوعةق)نوعرف-1.8(ةيوب)ةبونl.cy–

(يف)item-1.16(ناريخ)هللاريخ–1.16(هبلاطو)هوبلاطو-.ده(عبس)

add.نامنو

P.4801.7(اوثاعو)اوباعأو–1.8(ىكنو)ىكناو–(رغالا)ربربلا-1

to(اريسلط)ارسيط–1.13(ةعوطتم)om.–1.1و(جردباوطرطصالا)10

خردبلـطصألا–(يذابارطصألاب)يرابارطألاب–1.2o(نوفطختي)اوفطخي–

(مهتالحرو)مهلاجرو

add.ut-1.6(ينادمعملا)نادمعملا– C(ةيكاطنا)ز.l–(ىلاي)سلاب

(ىحضالا)ىجضلا-1.و(قلخ)add.ًاريثك-1.11(ًروسأ)اًرسوم–١٠1.14

(ليزج...ةنض)(لاملانمريثكةبض)-1.14(ىصحي)ىصحي-1.1و

(اهيلعقتعاو)هيلعنيعو-1-18(اعد)ىر-1.1و(تاعطتلا)تاعطاقملا

P.4821.2(برح)بورح-1.4(رصم)add.utP.—1.و(مهملاع)

٢.l-هناريحنيبتارفلانبلضفلاسبرفعجلضفلايلا.add(ريزولا)اهلامجا–1.6

8(ماشلا)add.utP.-1.و(ةنيم)انيم-l.ro(لمع)لامعاـــإ.rr(ذخؤي)

iteminfraىطعي–101ؤ(لوبقنسحب)مهلوبقنسحاف-1016(ةينم)اــثيم

.l(ناقاث)نافلس I9–

\

P0488101(لبقأو)عجرو–(ناريوس)ناروس-1.4(عزفلانم)عزلايف



(ًراد٠٠٠ينبينا)ًارادمهنمٌبحأنملكينبينأ-1015-16(بلح...ناك)

legitutB-1017(ةيوعرق)نوعرفل–181٠(يليغرلاب)يبعزلابinfraيبعزلا

–1.19(فارطأىلا)فارطأيف

et–(مخض) sic infra4841.2(جردبوطرطسألا)خردبارـطسألا.P

.l(نايرس)نايرش–1.17(لكنعو)لكنموه TT–ريثك—1.8(لوحتلا)ليحتل

P.4851.3(ني)نيأ–1.و(دركزانم)دركراثم–1.1o(حتف)حتف et j

-.(لصحتو)تلصحو-1.12(هّرميىتلا)اهريثييذلا-1.13-16طيحيو)

(ددعباهددعيسحب-10-17(دصقي···مفهm-(بخيو)add.دارأفيك

1018(ديري...نيملسملا)عنامالوعفادهديريًامجُهُعفديالومهريغوأنيملسملا

4.l-سنامورينبا.add(نيطنطسقو)-.add٠ut C(هنع)4861.3.P

om.-(ةايح)ةايحلا-1.21(نادقاح)نيدقاح

P.4871.4(سطكفيلوب)add.كريرطبلا-5.1(عمجا)اوعمتجا-6.1

درجف-1.1و(سورالقسلا)سويرالقسلا-ao.1(داغيا)add.ًءاخاوُهتأرماو

add.u.-(سرودوا) P(قيقشمشلا)4881.1(انحويزسيناي–1•2.p

سروذويث-1.5(اياشر)الاسرا–(ةسينكديهشلا)om.–1.6(نايسقلا)ناسقلا

(مهوحتهَجّوتو)om.–1.و(ريسيط)اريسيصtumadd.سورلااهحتتفايتلا

رغلبلانم–l.Tو(ةالو)om.-1.13(هللاديبع)هللادبع–1.17(اـهحتفو)

add.ut.رقتفاوproرقتفرتفاو P. cumvar.lect(تجرهص)

etsic–يذلا٢٠٠ infra4891.2(سنال)سيناي–1.ؤ(مثالا)مشغالا.P



add.ut-1.11(ديشخالا)ةيديشخالا-.11 P(مهنيب)—(ةيناث)٠.add

(ةئملاىل)ةلمرلاىلإ–1.2(مهلادكءا)add.رهشنمّنولخثالثءاثلثلاموي

اهتاذةنسلانمرثخالاعيبر–1.13(هيخاني)هيخانبا–1.15(دحا)ىدحاةنس

•add0(نييصن)1.21–,LtC(ماشلا)مالسالاl.ao–(رثكؤ)رثكأو–

ut C.

P.1.2440(هللادبع)هللادبع–(لجعتو)لجعيو-104(طيرنهنط)

om0(دادغب···مهنف)o1.رح-.om(دمآىلعلزنو);.طيٌريهرطب–إ

–إ.rt(ةَّماعلا)add.دادـغبىلإكلذبربخلادروونادمحنببلغتوبأمهعنف

on,-1(ًاحرف)يجّرف–1.12(ًاسفن) . Fo(مهعدرو)4441.7.P

add0 ut P0-1.18(دلبلا)و(نتمواـقتو)تقافشو–1.14r.هسفن–إ

,add,–إ.1o(ذخؤي٠٠٠لاز)٠٠٠لازا ut P(رصم)4421.2.P

شاحنسالاسوفنلايف...ناكف–إ.Eو(نيكتكبس)ubiqueنيكتكس

–(هيرخاو)هترخاو–1.22(ًاك)ٌلك-1.24(نوراّيغلا)نوراّيعلا

P.4481.:(اًدهعو)دهعو–(علخو)اهعلخو–1.6(يف)ىلإ–1.7

.add(هيوب)1.13–om0(هلل)يفوتوًامويرشعدحاو–1.11،add(ةئاملثو)

"يرلاب–(ورسخنف)om٠-(امهبخرصتسي)اهرصنتسي–1018(دادعتسالا)٢·

دادعتسالايف

P.4441.2(يلارسلا)يارسلا-3.1(ماقاو)ماقو-107(بناجلايف)

bisبناـــحلانم-1.و(تبسلا)om.–1.11(نيمزاه)نيموزهم–1017

,add.–1.18(مازحالاىلعكارتالاو)نممزهنانمرثكاو ut P(بعملو)

add.ut P٠cum Seqq.lectليحرلاىلعكارتالا–1.1و(اهشرفديدحتو)٠٢٥



var0:(311)-أ.12(جرحب)حرخف–1.14(اربــعو)اربكو–(وتاداعنم)

هتاداععبجنم-.17«يبيصع)ةبيصع–1.18(ويلا)اهيلا–102o(ةّيقبني)

bisةيقبنيبأ

P.4451.1(درفتوهيوخاو)ةدّرفتوُهتوخاو-1.2(دمحم)ديجم-1.9

(ةلاسر)ُهتلاسر-1.6(ضيوعت)ضيوفتب-1.7(ءاخاو)هوخاو-1.و(نالخي)•

add.ut(مهرود)–1.1(افلخو)افلحو-1.12(اهسوبلو)ًاسوبلوo–نالحي

P0–1.13(نوبصعتم)نيبصعتم–1.1ؤ-14(ةلودلادضعوورسخانف)دضع

.add.ut P(سراف)–ةنيدملانع.add(جرخف)ورسخنفةلودلا–1.14

.add.–(نارمع)ىلع-1.2و(فارشالا) ut P(ةلودلارخف)1.17–

add.rut C. \ •

P.4461.7(ةعاسلا...تراصو)om.-1.8(ًاضيأ)om.(ًاقيلسلاب)

add٠ut P101(مهتاداـقع)مهتاراقع–1210(روهش)٠o-سوقليساب

cumvar.لوألاعيبرخس-1.13(هللانيدل)add.نمروكذملارهشلايف

ةروكذملاةنسلا–1.14(مهنعتلز)add.ةبلاطملا-16.1-16(ةنس...هرعو)

P.4471.1(اًموي)ةـيل–1.2(ردنكسالا...عبسو)on,-1و

(درتقاو)درفناو–1.5(سمونوكربلاىلعليساب)سمونوكياربلاىلعنيطنطسق

–1.و(طيزنهنطب)طرتهطت(9)–(ةيطلام)ةيطلم–1.13(ينبالملا)

et.–1.14("ءايقتلاف)ٌءاقالتف–(ناحيجي)ناحجب–٢٠ sicinfraينيتاللا

(قداقلاب)قراـقنلاب-1.1و(قيلطانلادالب)utBودالب–1.17(ُهَّلحف)

et–1.21(ةيكاطناىلا)سوسرطىلإ–1. sicpostea(هللاديبع)هللادبع

22(ًاقيلسب)قيلساب–(ةيكاطناىلا)اهيلا

P.1.1448(سورالقسلا)ubiqueسويرالــقسلا–1.1o(شويج)١٥



CEيـيجـــأ.rrt(ايلاعث)ايلامس-1.14(يدنلث)يدــتكس-1.18

(وسافمهيلع)اوساومهل–(ذوفنلا)دّرغلا

P.4491.و(ريه)زغاـإ.1و(١٢٨٩)١٢AYـ1.14(ليساب)

add.نيطنطسقوـ1.16(ريس)رّيص–(داعيو)داغتو–1.18(حابرأ)

عابرأـ1.1و(فيفللاو)فيتلاو(1)...•

on.ـ1.14(مهتعرسنوظفحي)اهتبترمظحت—(نوّدعي)ىّدعتت-17.1

om0(ةيردنكسالا٠٠٠در)(ىضرملافيكو)اضرلاىرجفيكو–1.1و

P.1541.2(همركو)هـّلظو–1.4(هلمتشمبًاملعتطحأو)هبطاحاو

(ّرحتمو)ًارّيحتمو–1.7(غسيا)عاصتي-1.و(رّدعتينأداكي)رذعتتداكت

ــإ.ra(يوه)ىوه–1.16(صق)ضقن–1.17(توافتو)براقتو–

add.ut....فقيالقفوتبناًكاغاو Pr.eum leet var(امالاىعسي)

1.18«يبش)يهس(6)—.1و(ىضرتو)يضتريو–إةدع(كدلب)

كلذذلتبـ1.24(أدبي)ًادتي١•

P.4521.1(هذهيتنيدمكريرطب)سيدقلاكريرطبلا–1.3(هصيرال)

ةخرألا–1.4(سويروغيرغسيدقلا)om.–(اهّيسرك...نم)ىلاهيسركنم

اهّيسرك–1.6(تدجوو)دجوو–1.13(سكلا)نفسلا-l.21(نيفقساريغ)

ناقتساom.ريغ–1.22(نيجوزنمرثكأ)نينثانمرثكاب–1.24(الوقم)

om.–1.24(ىلع)نع–(دوهيلاىلع)دوهيلاعم–(مهءابط)مهعئابط٢·

P.4531.1(اهبحي)اهبحي–1.2(ريخ)ًاريخـ1.4(تاغطيف)

.add(عضوم)1.8–.om(لاح)–تاغطب–1.6(ًءاًدعت)نوّدعتي

رثآـ1.11(قيلخلاو)قيألاو–1.14(تج)تزاج–1.17(ينس)ةنس

ـ-l.a4(قحلا)قحألاـ1.2و(هثحو)هلثميجاجتحالاو٢•



P.4541.3(كلذيفيفات)كلذيتأ-3.1-6(مسرلا...يناو)ىلعيناو

مسرلاكلذ–1.6(وزخآتلا)وحنل–1.7(ةداعلاهيفتريج)ةداعلاىلعيرحب

–1.8(يجاـهبل)يجاهنأ–(ًانّمضتم)ًاتضم21.8(كلبقنملاوحا)

•add.ut(ًامزهنم...ةئاملثو)14-15.et sicinfra-l(نيكتتلا)نيكتف

add.ut(مهليبس)add.ut P.-1.ao(ةلمرلا)–2Cinnotist et

.add.دئاقلاهّدعاو-1.3(ماشلا)قشمدــ
ut P.cumlect.var(هشويج)

add.ut.-1.8(مهموي)مويلاكلذ١· C(نيحاوطلا)(لـسراو)ذقناو—1.7

add.ut.–1.1و(ًادحا) P(رصم)14(هكرمىلع)ِهـكرميف–1.18

add.ut(ةلودلانم)ةلودلاّزع–(ةطرش) P.–l.ao(هيلععلخو)–دحا

addُ.هل

add.ut,-1.7(عـيجيا)عيج–1.و1• P(هللادبع)4561.6.P

add.ut("دحكو)item–(دضع)ةلودلادضع—إ. P. -l.r6(زاوهالا)

.add.ut P(اهكلمو)2(دلبيف)دلبيأيف–1.21(ةعاطلا)ةعاطلل–1.22o

-.ة4(يلو)يلو

.add.:ةدف...ءازاب
ut

P. cumlect, war(كيسكملا)4571.2.P

et.–1.و٢٠٠ sic infra1.6(نيقرفتملا)نيبّرقتملاـ1.7(بلعثوبا)بلغتوبأ–

add.ut.-1.11(روجك)ubiqueروكجب–1.(هيوعرق)نوعرف P(مهيلا)

لاصوبا)حلاصابأ
cetera(ح desuntutinC,-1.2o

P.4581.3(اـــقفتاو)قفتاو–1.6(رهظتساو)اورهظثتساو–1.8

ut-1.16(نويراوالاب)نوياروالاب–(هدعبو)دعبو B(نمنيقبنأل)يف·

P.4591.2(ُهَلقتعاّ ُمةديدم)ةـلقتعاو–l.و(ارهس)ارهيش–1.8٢•



1.18-.om(ودلومايأ)–(ردصىل)ردصنأىلإom.-l.nn(ذغلاعيمG

(ماسقباحصأ)ماسقأــ1.1و(هيلا)om.–1.21(ةربـئصلا)ةريصلا–

(زيزعلا)هللابزيزعلا

P.4601.1(مهنم)هm,-1.ز(حاّرجلا)add0يناـطلا–1.4

–1.1و(نابعريفاهلو)نايعراهلو–(ةديدم)ةدم

P.4641.:(مهسرغ)مهتسارــجن–1.6(اردانو)اودانو–1.7

(اهوكلمو...ىلوتساو)om.-1.12(اهش)اهراغ–(هيليب)اهيلي-أ·17

(يدوفو)يدوو-1.22(نيدلانكر)ةلودلانكل"

P.4621.و(مسرو)مسرو–(سانلاسوف)سانلابولق–(له)

mهadd٠ut P0 CI(ةئاثلاثو)ىلـهاسوفن–إ.8(قرتسيل)فزنيل–إ٠1و

lect.lvar.لوأيفو

P.4681.1(نكتنا)نوكتنأ-1.;(حرفم)جرفم-106(زيزعلا)

(1018-10–add.ut P(لاغب)٠etsicpostea-l.r7(روجك)روكع

(بلحىلع)om.-1.1و(نيوي)add.ةنسلانمرخآلاعيبرّلهتسميف

add0(ساقوقلا)3r et.إ—.add, ut P(هيلالحر)P.4641.r

utC-1.(مهنم)اهنم-1.14(راد)رصق–1.15(لضفيو)لضفيو

–1.16(اهغلبم)غلبم٢"

add.ut-1.و(سدرب)add0ساقوفلا–1·11 P(فيسلا)نيعرف–1.7

item infra1.12(سونسيلملا)سوكملا–etitaporro(ساـنيلب)سايناب

–1.1و(سنموكربلا)سينوكوربلاب–1.13(ىهو)اهو–1.16(ركسعلايفقفنا)



vrt,ددصب A»ــ

-.on(قرشملا...ءالوو)

.(مدرألاةصّصلتم)om0–1010(سافوطعقلا)شطرطقلا–إ.rt(ةكربلاو

..ataًايجمهعو–1.18(لجر)ه.add(هباحصا)(ليد)لذبو-107

urces P.

.”·467102(اوعدتساو)اوعرساو–1.و(ربعو)اوربعو-1.;

(ةوسكلاو)2008،تالآلاو–1.6(نويروالا)om.–إ.و(ذاـيرسوكرام

add.turt.ـإ.,هب Cettp(ةّيقيتسمودلا)1010(دفناو)ذفناو–1.11

(ءامتقو)هنامستقيو.,,

4681.03P(نك)نوكت٠-4(تيفوأرتيفو-1و(يبيلصلادير

(شويج)–أ.ة0(حرسملا)جوعملاو–1,ةه(ةزيبارةريزجلانكل.ربم

F"469103(يلوبوصيرخ)يكينوصرخا–(يزرحلا)ةريزجلا(ب)ـ1.//ه

tةاصعلايفهيلاريغتنع C101و(ةواصعلا...ًاع)س-onساقرفلا)

add.nut P .eum(نيملسملا)301701(نابعرو)ناـبغرو-1.6·".

Gتايدخلا)تايدلاخلا

P04741.1(نوكي)نكت–1.2(ترضح)هنوصح-l.g...ريسو)

(ناذرجلا)نارزيخلاقلافريسو–1.7(يكينولاص)يكينولاـصت–إ.12



addrut-1-1و(ساقلا)ساقوقلا–(توم) CecP(سورالتملاتام)

add0سدرب

P.4721.1(ةلودلاماصمص)add.هيلا–1.3(جع)جح–1.1%

et—1.18(ىلع)يف–(ريــصن)رصن–1.1و sicinfra(روجكب)روكع

.add(ةمالاثايغو)add.ةـبيهلاميظع-1.21ه utP. –l 2o(رصع)

(فرتو)فّرصتو-1.24(اًديدشءاك)add٠ًايظعًازحهتومىلعنزحو

add. ut P .-l. Ir(كبلعبو)4791.2(ليرعلا)ليوعتلاب-1.6.P

(ةثلاث)سانا-(ةروعانلا)ةزوعملا-16.1(ةروصنملا)add.٣٨١ةنسنابعشيف

–1.2o(عطملا)عيطملادبع

add.utسرطسجاملا–1.12(قرطتي)١· C(ىجربلا)B.4741.1o.

P.1751.2(ىشمد)add.utCetP.–l.s(ةيماف)ةيمافأــ1.6

add.utCet.–(رزيش)زاريش–1.7(نسوس)سوس–(ةلودلادعس) P(رهشيف)

add.utCetP-l.ro(سوشيلملا)سوستيلملاetitainfra-l.riy(حاورالا)

جاورألا–1.18(هركسعةّيقبو)هركسعو–1.21(نابعش...ةعمحلاموي)١٥

نابعشسداسيف

P.4781.و(تارفلانب)تارفلانبلضفلانيب–(اـهيلعفقوو)

ut–1.11(لئاضفلاوبأ) C(فصنو)٠.add(رهشا)Io.1–هيلعتفقوو

add،ةلودلادعسنب–1.13(راسو)راــصوـ1.17(هيلا)om.-l.rو

(رهظملا)رفظملا–1.2T(ىلا)نع–(ًاقوذ)سقود٢.

P04/771.1(سوديسالدلاب)شويسالدلاب-1.2(ةينيطنطسقلا...دعو)

om0–(سونايماذ)سونايماد-1.7(سينس)سيس–1.8(ةينيطنطسقلا)

rg.1ـ-1.12(ويذنرفالاب)ويدترقالابــ-.item(نيتنس)1.و-.add. ut P

add.rutـ1.17(١٣٠٠٨ةنس)١٢٠٠٧ةنس–(رشععباس) CecP(لوليأ)

نيرشعوعساتلا–1.2o(١٣٠٠٩ةنس)«٣-Aةنس–إ.د:(ةدج)ةّدم٢٠٠



P04781.1(رهش)add.utCetP.–(نوروالا)نويراليإـ1.ب

(يسفنلا)هسفنىلا–1.14-15(نم٠٠،عبسلا)on.ـ1.1و(عيبر)عـبريف

1.17(ةطفالقلاو)ةطفالملا–l.ar(يرزيشلا)يرزيشلانأىقبيوـإريدم

P·4791.9(سونيسالدلا)سويرالسدلاـ1.12(راوص)يراوص–إ...و

(لفسأ)om.-(اردـعاو·ءاورشنو)َدعاو.رشنو—1.16(فجراف)ىنيزاغ

1.17(نا)نال-18(مهلاجر)املاجر—lar(تس)عبس

6(يمدقم)يمّدقتم-و(ضعب)om.-1.ro(ةزاج)add.تاسروكلايف

(ثدحاو)ذخاو

tن.add(ةميظع)40.4841بجر0··ناثل)بجرنماثيف-1.و·P

,add(لك)"لكوـإوةئيبلاو utP.—l.cy(رصم)P04821.4

ةيمافا–(سونسالدلا)سويسالدلا-l.fo(راس)راسف–l.cy-trg...يبنلا)

ada.go ces(لقو)riy.إ—.add, utP(ةمخض)1.14-,onاهيلا)

.tumadd.ut Cet P1.22(ديدحلا)ديدحلا-.P

P•:1831.4(اهرصاحو)add.utCetP.-l,م(نالج)نابليبــ1

خرطصاو-(ةيهتو)بّيهتو–1.1و(لوقي)ىَّوقتي–l.cy(لكيتوكو)

لكىلابتك–1.18(نايدنلش)تايدناش-(نالمحي)لمع—إ.هم(بيهرتسو)

اهريسو.

et sic infrareette7(ريجلا)رزخلا.om.-l(سطنقلا)P0484104

–1.80هدصقو)كلملادصقو–1.9(دعس)ديعس–l.no(هداعاو)داعو–إ...wه

\



--AوMer-

(ريلب)دالب–إ.1:(تاعفد)ًاريثكًافد–1.16(سطسيرأ)سطيسرأ-1.18

0m.ut–(ةررقاملوسرلل)ررقيامنأُهل–(يضمم) B(ةلودلارومأرظنا)

om0(اهب)23.l–(راسو)اراسوao.هيضم–إ

.add(ىلوألا·00يف)4851.2(ىليفرطسقلا)سليقوطمقلا–3.1-6.P

add. Ult(لتق)هيلعاولصوةيردنكسالامهلمحو(1)–1011.ete.tum add

P.ىكوتملاسوجرس–إ.12(رصم)add.(اليل)–1013 .eum war.leet

add.ut–1.17(ةبصع)ةيبصع P0(ةرهاقلا)r6.(نيفادتيو)نوقفادتو–إ

–إ.art(ةراظنلا)ىراصنلاــ(رقاعملا)رباعملا-.21-23(اولقتعاو000سيئرلا)

add.ut.–1.23(لهس)نالهس''* P

10%-add.ut Cet P(ةّيصاخ)ةيصاخ–(نيكم)٠P. 1861.r

1017-et Sicinfra6(هـبحصو)هتبحصو–(يلماحلب)ىلمحلابl.r-ىثناو

(سبكو)سيكفهذخاف–1.21(نمعمج)om.–1.22(زوزعرفك)

1.16–item(ةّنسلا)1.14–.add. utCet P(ايبيل)(1871.7.P

(ىنيطلا)سنلبطلا–(دحالا)اًدـحا–أ..و(اورهشأو)اورهشو–1.21

(تربكمأترغص)ةريبكمأةريغص

P.3.4881(لــهال)لهأ–(لكلوهلثم)ةعقو–1.4(تاقرطلا)

P.4891.1(عقوو)ماقاو–1.3(نب)نأ-1.7(هبهنوهذخا)

tum-1.12(رصحو) add.ut Pهوبهنوهوذخا–1.11(ًاشيعتم)ًاشعتم٠

,add.–1.1و(هئاقل)مهاـقل-1.17 ut P(رهش)رظحوــ1.14



–wrovـ

(لاعلانمرظنلا)لمجنمرشتلا-1.18(ربربلا)ربربلاوبرعلا–1.1و(ةيبرعلا)

add, ut P.

.يثك–ا14(اهاودبو)مهباودو-1.13(عضومىلإعضوم)دلبىلإدلب–إ

«6(نم)نأ-17.1(هعم)om0–1.1و(نييمتلا)نييميمتلاــao.1(لفيد)•

لخد-اة(مهضيغ)مهضبقف–1.22(ّلج)ّلجا-ـ1.هو(عايضلا..مويفلا)

P·4941.5(وراــصو)om.ـ1.7(راصو)راسو–1.8(ا_تكلاو

ىتلاوةوكريلاءاقل–1.14(تنثاو)تشعناو–1.1و(نيسحلا)نينيعملا

add.utحبو. P .eurn war, I(نييواجبلا)1.17-18(ليدنه)ليذه-1.22–

.anda.urp(لتت...ايرهشأت)لقافءادأف-1.24

P04921.1(سوينلطلاو)سنيلطلاو–1.2(مدقت)ميدقت–إ.و(يبد)

؟رشق···نم)om.–1.1و(امهلمح)اهلع–(اهنم)اهنم–l.cy(ناسين)

ةdd-موزلادوهشنم-1٠1وCذا)نأ–1.1و2م(نيرشعلاونماثلاويناديملا..

.om(دحالاموي)نيرشعو–1.22

P4831.4(دغ)دغيذلا–(بجوي.تناكو)يبيع..نعوـ.6

Ult)1.13(قجرقتيـ(لوانتورلواحيو P0cumvarlect.(32o.08؟هيلية

Interacters(هيلعلهسينل)ra.1-47«دقفامنولمعتسي)عقوامنولمتي

10mgum%6986عيسوم. fragmentum quodremisitCodexp.aalia

Plem85808,-1.13(اهولبق)add.ةعمجلاموياوماصوكلذعمايمسرو

ةليللاكلتهنعمحللااوعفرومويلاكلذدغ–(رصملها)add.ديلادـّيبو

دجالانمرشععبارلاوهوناسيننمسماخلاتبسلامويرصموماشلابنوميقملا

دحألاموييفةنكمألارئاسيفىراصنلاعيمجحصفناكَو–l.ns(ةـيتاسبلاو

ةيبرغلا–(اوحصف)اوحسفأ-10-17(عضوملا...نم)يباتكنمعضوملااذهيف«•



عبس—1.2o(ةَّداح)ةزاح-

,pوهn.1(تافرع)تقرغ–1.7(نوتيزلا)add.مويلااذهيف–1·8 a

(ىليل)يلزيلا–إ.ro(سئانكلا)سئانكلارئاس–1.11(ينارصنالا)

هذهو.ىناثلاعبجنماهريغالو–(ريظحت...رظحو)ريذحت·.رذحب-18*

add.ut–1014(يراديرلا) Cet P0(ساب)وn.تنبلا)ةنسلاهذه–إ

يراديودلا–1.13(نودبع)نودعس

13(ءاوهب)ءالؤهب

1.1p.ages(فيضلا)فيصلا(4)-1.3(ىصقتسو)اوصقتساو–1·4""

يبرع–إ.1(اهغايص)اهتغايص-1.10(ردغو)ردق-1011(ةّينالفسلا)

ةعالتلا–(دقريولمعيز)دقويلحمءارو-1015(يكيلوثاقلا)يكيلوثاكلا

ـلإ16(ليئاكيم)ليئاخيم–1.18(ىطاشلاىلع)0om-19.1(ادألاشناك)

l(كلملالهاو)للملالهأو art–اثبعلاو.

.P.دحو(مويىلإكلذو)om.-1.4(نمثيف)يناثيف-105"* agryl

(ريصقلاريد)رصقلاريد–1.7(كي٠.٠عم)ُهنكسينمعم-1-13(يفعرشت)

يمغرزو–إ:راهلث)add.utP-118(شوحم)سرحم-.19(ةئامعبرأ)

,add.–1.23(ةكلمملا)add.اهيزحتمو ut P(نينس)ـــar ances Pمه

add. Ult(رصم)49و1.-1(ةيرظن)مهرظن–إ.;(يصاق)يضاق-106.P

نابيغي.نارتتسي.ناّيني–إ.16(راتسالا)راتسألا-1018(امهنم)امهعم-1·

هo(دلو)ادلو–(غلابلا)غولبلا"*

wity



P.2001.2(جرفملا)حرفملا-1.و(مهريسي)مهرتسي-5.1(قشمد)

ro-و.om. -l(دوـسلا...طقف)ـ-(يلا)نبالا-1.و.add.ut P

.om(هنم)(ّرس٠٠٠دّدجو)ًاّرسذيبنلابرشنعديدحتلادّدجو-1.11

1.11-12(ىقيسوملاتالآ)on.–1.12(كلذعيمجنم)كلذنم–

(لمعلاو)لمعلاوأ–(دعاوتو)دقوتو–1.14-13مهنيبارق...ُهميدقت)ميدقتلاه

(ةوسكلانمهمسرب)ةوسكلامسرب–1.22(ريك)رقو–(حورب)خوراب

P.2041.1(سلك)سيلك—(عيج)om.—1.و(جرفملا)حرفملا-1

.add(ريصو)To.1–6(حوتفلاينال)جرفلاينال–1.8(هوكمو)اوكلمو

1.10-.om(اناةبسا)io-fir.1–ىمسيناكًاكريرطباهيلع–(لاح)لاج

add.ut(هيلعراشأف)add.ريسلاب P.–l.r8(ةلمرلا)1و

P.2021.1(عبر)ىدحا-1.و(اهونطقو)اهونطقو–1.4(يف)

add.ىلوألاىدامج–(يهالملا)add.دالبلايفمهرييستو–إ.1(اولحتساو)

اوفلحتساو–107(اجرخاو)امهجزخاو–(لسعلا)بيبزلا–إ٠8(اهنم)اهب–

(تاعارملًاما)ةاعارملءانمأ-أ.و(ناليات)ناعاتبي-10،1(ةرطنق)ةرطشلاء

1.11(امهنم)add.فنأتسملايف–1.18(كاحلا)add.رهشنمنولخناكل

رثآلاعيبر–1.1و(دوس)add.ةكلاح-.2o(ال)الاو

P.2081.;(باتكلا)add.ىراصنلا–إ.و(ةقرو)ةعقر–1.16

(الدب...نيذلا)هm٠-1.1و(سئانكلا)om.-1.21(نمبشخ)

بشخنم٢*

1.3–.om(مهيلعيدونو)2041.1(ديزو)تديازو–1.2.P

.l-مهنم-أ.و(مهل)مهيلع.add(ملسيملو)6.l-(نيفرصنملاو)نيفرصتملاو

To(ةرايدلاو)تارايدلاو–1.18(ةريودلاو)ةرويدلاو-l.18-1و(نيتليبقلاّنا)

ةيقناب–1.1و(نيتفورعملا)نيفورعملا–1.2o(هركىلع)ًاهرك–(ةيار)ةبار

etsicinfra . ٢٥



add.utCet–1.15(مهعنميالو)مهعنميو–(مهنم...لصيو) P(كحلا)1و

21.-F1.1و(نيلداعلا)ةلداعلا–.add.utCet P(ةّنسلا)18.lـ.om

(ةيانج)add.دحاو-(النمو)الو

P.2061.1(اهدنعُهنيبو)om.-1.6(مهنم)om-1.7(مهتكرت)ه

add1.11(لج)لجا–1.ـ1ب(دادغب)٠-.om(وهيبأ)ُهتكرت–1.و

sequiturparagraphus utin P0(هـيلامهبذتجل)l.riy-يرلادالبو

cumseq.lect.var.(329)1.1و(الداع)اًلجاع-l.art(اينغالامهتدق)ذخاو

ًابيعالأنم-1.16(نعللاوبسلا)ةنعللاوبسلا–1.1و(مهنمأتساف)مهباتتساف

P.2071.2(ناك)om.–1.2(تاتو.ترسو)تلقثو.ترّيسو١٠

.l(اهريغو)اهريغو–1.1و(كلذيفاوضرتعيملو) TE–مهل.add(نذاف)1.7

كلذنمءيشيفاوضرعتيملو-.18(يذلا)يتلا-(هئاقلب)add.ًاضيأ-10

21(سواثوليف)سوليفواث-1.23(نمحرلادبع)ميحرلادبع

P.2081.ؤ(لجو)add.هيلا–1.4(يرتلا)ينرتلابــ1.7(بابشلا)

تاباشلا–1.11(بدنيف)ذفنيف–1.16(ةديدم)ةَّدم–1.18(هلمّدقتلاو)١•

add.ِهلاُهنممّدقتامىلعفعاضتيًاع-11و(نيماب)نيماو–1.2(مهمدقتو)

etةّداملاــ!..و(دحا)ىدحا in margine2091.1(ةّرملا)ةذملا.P

.l-(ًاقيثو)فييوnt.1.4(نيظوظحملا)نيظوفحملا–1.6(اوندي)وندي–إ–

1ؤ(مهتحصت)مهحفصتب–(يأر)ىأر-1.1و(دهعلايلو)دهعلايلو.-1٢٠

.adjunmit Pسايلاhic addit quaepost(ماشلا)–2(سابلا)سالo"

l.21(ذخؤي)دجوي-l.22(ناف)ناو

–.om(جروج)t-l.g2401.1(لئاضفلا)لضفلا–1.6(ادأ)را.P

.om(نبا)18.om.–l(يلع)(ني)نيبأ–1.14(هتردابم)ةردابملا–1.6



(طامس٠ماعط٠يوذوً)اطابس.ًاماعط.وفو_

.add.ـا.,مو un c(اـهرهاظ)..1–on2421.2(ىلع)٠·P

؟برحلاتبشتناف)برحلااشتناف-1.1و(رتغاف)ّرعاف–إ.rg(دياستريمارب

–49/1"مهعم)امهعم-.2o-19(حلاص...نأىل)om.–(نيعيور)ندنل...

F·2481.1(ةضفيبلحلاب)يبلحلابةضف–(ةـفلغفانصأيمسرنايب

؟فلسرأهنألنبانع)om0–1.17(ميف)om.–إ.18(قاثو)ىقبيوــ

«افيف)20.6n-l(هدعاوتو):دكؤتو-1.ةمهم(حتفىتغالاورييغتعيو

.”·2441.1(ولع)ىلعا–(اهتحيبص)اهتحص–إ.;(ًابحتسمرنيب.

ةماركلاو-!!.15(هئابسنالوتافارجلو)هبابسألو–1.16(يلإدريامبرديري

هـيلع

P·3.2451-6(ةبراغملا...ذخاو)om.–1.8(نيينارنييعتـ1.

900–1.13(لذب)لذبي–1.1هعو(ُهَل...ىلا)ةn.–18يعدو

ًا5–20(كلمتلا)on-(مهركاف)هركبـلوبوينيبوهنيب

om.tumالبـ1.ب legiti(لزنولاط)–2481.1(يلرو)يلرو·”

؟ضايبلا)ضيبلا–1.4(دكتتو)om.–1.6(ةكم)نع–إ:(يفيبنلاو

P9–1.11(دسألاك)دسالارعشك–1.11-12(ةريغلا...تحاتراومهرد0.
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utB.(هينب)هتيغب-1.13(موقتيتلا)موقي–1.14(ىضرملا)ضرمملا-1.15

(هلالتخاو)لالتخاو

om.–1.7(تايرختلملايف)تايلوخوئاملايفمهل–(هتاوادميف)هتاوادمىلا–10•

و(ام)اف—(دوسلا)جازملاءوسلا–1.1o(يفحماست)om٠-1013(يرتم)

ينتم–إ.13(نيباسالايف)on.–1.1و(لاحي)ِهِب-1.20(ضبق)ضق

Om0(رفعجني)1.21(ىرخا)هيخا-1.23–

,P(ثدحلا)ةفدحلا–(افرشو)اهفراشيو–1.4(رهاط)رهاظ aaol.g

ـ1.8(كاحلاةمدخدصقو)om.-1-12(يلعلا)ءالعلا–1.18(دعبدحاوىلو)١·

دحاونمو

P.2241.1(اوناك)ناك—1.2(عنم)om.ـ-1.3(هبنذ)هموج–1.6

(ىلإنيملسملابذتجاف)ىلإنوملسملابذجتف–1.و(فاسلا)نوملسملا–1.13

(رهاجتنمعبتتو)رهاجينمعبتو..

P.2221.6(كسابل)كسمتلاـ1.6(ةيديدح)ديدح–9.1(اـــهتاب)١•

.l(ُهلعف)ُهلعفي–(ضارغاو)ضارعاو–1.13(هيلا···باجتسا) TI-اـهنابـ

هيلابحسناو–1.13(سانلانسحينأهرمأو)سانلاثحينأرمأ-أ.17

om0ut Cet(نينمؤملا٠٠٠يعادو)(نيكنج)نيكنح–(يلو)يلاو–1.18

Pـلادهف(غاراقأ"

٢٠1-5-.om(راس)ؤ.omissa-l(هّللادبع.يف.نيكنج)1.2223.P

(مهم...نمو)on–1.6(بكاوم)بكرم-L7(ةّيزردلا)ةلودلا-8

(3)...ىلع)om.-1.و(ريمأتلاو)ةيرسالاو–IT.1(بادرس)بارزم–1.12

(تعقوو)ُهعتو-l.riy(بوصنملاو)بوصنلاو–1.1و(ةرهاقلارهاظ)ةرهاقلاب

–(ريت)ريربت(7)

P.2241.1(نيكنج)نيكنخ–1.2(ةفارقلايف)ةفارقلاب–٢4-5.1•
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om٠ut-1.8(ةاعدلا)رافنا–l.rr(اوطوغتو)اوطريغتو B(مألا···رهظو)

–C1.13باحصا)باحصأىلا-1.2T(ليزي)ليزي

–1.9(نورصبي)نودحي-1.11(مهتقايس)مهقايس–ra.1ةنورفكي)ه

0اهبنورعشياهيف)اهبنوريسيوةيرفك–1.1و(نوريشي)نوريسيـ-1.14

(رشع)رشعتس-1.13(حالس)ًاحالــســriy.1(نيئاتلا)رينانتلاب–

1.3P0226(ةرشلا)رشلا–(مهبج)مهعيجـn.1(مهريـشتو)

مهديسر-(مهيقلتو)مهيقلتو-1.1ؤ(مغلاب)دّنغتلاب–1.17(مهتيقرتو)١٠

(يناقرخلا)يناقاخلاinfraينافرطلا

P022%1.1(ىلإليبسلا)om.-1.و(ُهَرَي)ُهلز–1.8(دـع)ىلع

1.11(ةــبتاكم)بتاكمـــl.ra(ُهَل)هيلا–l.rو(هلاثمأ)ةلاكتبملا–إ.

14(ىسيع)ىسيعنبدعاص-1.16(ًاضاعتما)ًاصاغتمأ(4)ـ-ao.1(لسرو)١•

لسرأو–1.25(نيدكحمىلع)نياىلع

1.4P0228(لاحلايف)دعباميفهركذنسامىلادـهعلايلومألآو

.om(كلملاليساب)1.5(ديلخ)ةيلح-1.6(يلاوخلا)يناوحلابـ-1.7–

l.rg–(ةلاحءوس)ةلاحىحضl. In–ىراصنلاadd •utC(نم)1.9–

(كريرطبثاطسا)ًاكريرطبتاطسا1.

P02291.1(ريصقلاريد)رصقلاريد-1.2(قالطالو)قالطإلوـ

Cفاقوألا٠٠٠ُهْنَعسف)om.-1.5(يحرلانمحرلاهللامسب)on,–إو

(400ةفاعساو)om–(ريصقلا)om-1.8(امىلارامىلع–(و.مهتداع)

om0–1.12(ةنيمو)ائيمو-1.14(اهرطق)اهراطقاو–1.16(2_يسيئر



P.2801.1(هذختم)هزجتنمً–ءالعأadd.ىتلاةلمحلاةعبرألاكئلوأ

Fictacuna quatiorpaginarumutملفاهنفدمسر-1-2نيملاعلابر

pergithic codex Berytensis(يفارقلاداعو)2831.24.P

P.284!!..(ًاحاسم)ًاحاّيس—1.5(ريصقلا)رصقلا-1.13(نورشعو)•

..om(يناثلاءزجلا...مت)نيرشعو–1.14

P.2851.rtitulus-1.ةa(دّمعت)هدـّمعت-3.1(ىدحا) deest

(رومالاريبدتبتماقو).هريبدتبتماقو–(ريطخ)ريظح,forteىظح-1.11

1.19-2o–(4)1.17(مهضاعتماو)مهصاغتمو-.om(ىلع)16.1-.om

(ةلاطتسالاو...ةيادهو)om.–(اًروربمو)اًرربم

P.2861.1(هـتطايحوهتمذهيلع)هتطايحوهتّمذىلع-1-12.1

haec.12(اورشبتساو)add.ِهب–1.16 desunt-l(ةميمذلا...مظعاو)

1.4-(sic)1.ه(اقتسالا)نافقساىوس-,on(يت)2871.1.P

(ةياضرلا)هباضرلا-1.6(سلدوطصيزخ)سلوذوطسيزخ–1.9(تلخةرشعتسل)

.add(كحلا)(ريص)ىلص-1.11om.-l.o(ةسائرلايف)–رشعسماخلا

ةيردنكسالاكريرطبسويجرواجىلإ–1.11(ايلثمكو)تالآو–1.14

.l(هزكذ...بلصو)om.–1.17(تداعاو)٢· T3-T6–(بيتساو)باتتساو

تداعو-1.19(نمنع)انع–1.2o(تجرختساو)جرختساو

18(مرختلاو)مّرحتلاو–1.10(ريطخ)ريظحetitapora–1.12(دعب)

.دعب–1.1ؤ(كلذبرهاظتلاو)ةرهاقلاو-1.1و(سئانكلا)مهسئانك



–1.2و(دوهيو)دّدهو–(وهالو)الوهو

P.2891.2(ًاضيأ...مهل)بلطيفدحاو–1.2-و(ةنسلاذنم)

1.3-.om(هرمألحفتساو)1.3(مهنم...داع)اهيفاوداع–!..هو–.om

sic rem(كلذو...صتخاو)(ةلملاجات)ةكلملاجاو–(اًمات)الماكــ1.6-3

perstrinxitْمأوهوُهلتقفهالومىلعليللالوألخدفهيلاليميًايدنهًامالغناكو•

1.9(ةئامعبراو)add.ريمألايدنهلامالغلالتقو–1.1o(ديدس)ديدش–1.

etيزاغالا–(جركلا...وهو) sepeinfraرزخلاin margine(زاغال)14

om.-1-16(ًافنآانكذكلهm.-1.17(تدوعو...غولبعمو)داعأو

نكملالا-l.art(لماكتاف)لطاشتساف

P.2401.(هسفن...ىل)هسفنبامدحالملعيملوليلعلاىلإ–1.2-و١٠٠

(ههجوت٠٠٠نوكتل)هجوتينأدحأملعيملو-l.و(لــيملقلا)نيملقلا–1.4

(يزاخبالا)زاخبالا–(كلذب...دنعو)كلذبيزاـخبالاعمسًالو–1.و

(هليتلاعايضلاولامعالا)هلامعا–1.11(عجرف.لوصولا)حارف.روبعلا-1.13

et-101.4(ناجرفسادلب)هدالب–1.16 sic infra(بيراحنس)بيراـخيس

(ةينابطق)ةّينطق–1.17(ةيسجالاوماو)om.–(لوحو)لوصح–1.18.

.om(هل)–.om(لوغالو)om.-l.art(ناك)ـ-1.1و.om(هلوصحو)

.om(هئاسؤرنم)2441.1(سكيلوثاكلاو)ىكيلوثاقلاوـ-1.2.P

.om(تانايدلا...قثوتو)1.2-3(ةطرشُوهلذب)ةوطرشوهولذب–1.و–

et sic1.4(ذخألو)ذخأو–1.6(قيلطالا)قيطاتلا–(سقلا)سلقرفلا

l.rr1.(ليساب)ُهلـيس-٢٠-.om(كلذ...نلكلذو).7-8.infra-l

(ًرخألا...درفنيو)كلملابدرفنيو–l.ra(سويسالدلا)سويسالدلا-(سطكفوأ)

.omو(راتيسصوربألا)راتابسوطوربالا–ناكردلا.etsicinfra-lسطقليفواث

.l(نع)نم–(لوـصو) T6-(قيلطاثلا)قالغنالا–(فطلتيو)فطليو

-l.r8–1.16(يتغ)قتع-.om(قيلطانلا...روكذملا)–سطقيفرث.add



P.3.1242(اًدغو)اضوافتو–(هبحاص)رخآلا–(امهنملك)لك

امهنمدحاو–1.3(عف)عمو–1.4(يف...ىلع)on,-1.5(نم٠٠٠عبرالا)

رشععبار-.6(مهرخآنعاوقرفتو)om.—1.10(بورهبسويسالبلا)

برهسويسالدلا-1:(مهيف...نمهm-l.18-1و(نهرلاُهنمذخاو)

•.om(هُبهلرسفيملو)om.-1 2o(سابلايوذو.ُهعم)دلوذخأيو–1.1و:

.om(ًاميظعًاعجو)1.22

1.2243P٠(تالاحرعنمكلذىوسامو)تالاحرو–(قاـــتساو)

.l–اوقتساو–1.3(مّلستيولبقي)مّلستولبق–1.11(ايلوخنلاملا)ايلوخيلاملا

.om.Post haec desunt duaepaginae(هبابسا...لزيملو)11-12

Codex nosterrefert hic quae innota2451.;(سالغتو)١٠.P

12referunturalineaنيطسلفةيالوتناكَوadfinem1.23نالقسعىلا

tumaddit:قرحاوةئامعبراورشعةسدخةنسبجريففيسلابةلمرناسححتفو

٠٠٠بلغتو.ءاسنلانماهيفاممًاقلخىسواهبهنواهرثكأ–1.6(شادرم)سادرم

,on(ةنسلا...عبسلا)on-ly(بلح،ضقو)etteintra-l or

etsic.11(رهشنم٠٠٠.عبسل)رشععباس١٥ postea-l1.8(ديدس)ديدش

(نانجلا)زافخا–1.1و(ةقفوملاو)ةقفاوملاو-l.22(نيكتشون)نيككسون–

(ىشتناو)ىنثاو

P.2461.:(بلح)بلحباب–(لصاو)تلصتأو–(وفيا)

نعفيت-1.2(مهتاو)مزهناو–(ابا)وبأ-.ؤ(هجو)هجو–(ةّينادمحلا)

٢0,om(ةنيدم)–6(هتقويف)هتقونم.om.-l(كيدينيبو)ينادمحلا–1.5

-!.7(ةنيدملا)دلبلا-l.8(ةنسلا...اهيلا)ةنيدملاىلإcaeteraomisit-l.و

(ريمالا)om.--!.1o(بلح...نم)om.ـ1.13(طئاح...يف)طسو

طئاح-.14-1و(ةئامبرو...موي)on-l.cy(دنسلا...نم)روسلاىلع

1.17(رفحو)اورفحو–(ليصف)لصف–(لابحيعصقو)لابحتعطقو–

(هيف)اهيف–2o-1.19(ةيالو...بختنمي)يلاويربربلاب-1.21(شادرمني)٢•



om.–1.21-22(الاجر...ىدتساو)ةيشاملاُهَلاجرسويسالدلاناطبقنم

ىدتساونيطنطسقوهوةيكاطنا

P.2471.1(ناطق)ناطق-1.2(ةداعتسا)ةداعتساب–1.4(ناملس)

ناملسنب-4.1-3(اهنم...موي)on.—1.3(لسراو)اواسارو–(ملاسىلا)

ملاسلـ1.6(رثنالا...موي)om.–1.67(""..ءايشا)مهتباجاريملًائيشه

.l-كلملا–(اهراهشإ)هبمهراهشا–(ةادغلا)دغلا.add(ليساب)هيلاــ1.8

و(نابلصلابصن)مهوبصنو–1.10-11(ريك..ىل)مايأةثالث–1.1و

(تايراطبقلا)تاّيئاغربلا-1.14(فيطو)فّوطو–1.3(تايرخفلاونوطالقسلاو)

om.–1.18(ذفناف...اهمظن)ذفناومهنيبتبتكةقفاوماهّنضت-(مهريغو)

om.–!.2o(ذقناو)ذفناوforteدقفتاو–1.21،(رثلايف)هرثايف–1.221·

(ةدماصملل)ةدماصملا

.om.-l(ةئامعبراو...موي)-(دنسلا)"دسلا–1.4P.2481.neta

6(لاله...ريمألاىلعو)لالهىلعونابعثىلعو–1.7-8(هف...سبحلايف)

om.–1.8(قلطاو)اوقلطاو–1.11(هسبحم)هسلجم–(يضاقلاةماسأيبأعم)

يضاقلاةماسأابأاضيألتقو–1.14(مهتنيدم)ةنيدملا–1.13(شادرم)سادرم1•

–(اعم٠٠٠نصحو)اعمراكعنصحو-l.16(ةبحرلانم)om.-(ةينمزو)

ةقرو–(روصنم)add.قرطنبناملس-.17(باقلا)هئاق–(ةيلجعلخو)

(قاوطاو)قاوطأًءاطعاوُهليلخُهلعجو–1.18(هركذيتأيساماذهرثايف)

.om(راهف..٠عست)–دعبهركذنساماذهدعب–1.1و(يفوتو)تامو

.om(هحان)هتوم٢٠ –l.cy(ةينيطنطسقلا٠٠٠موييفو)3-4.P02491

.om(شوقتيبثتو)–و(ينيوت)ِهْيَولت.on-l(وبزعوأ..مَّوقو)1.6–

.om(تماصلا)1.12(يزو)هبترتو–1.1و(تكم)ةكلمملا–1.14

.om(ريغال)–(كلملاىلعىوتحا)كلمتom.-l.rs(ةكوكسمبهذ)

1.16(نينثالامويرحس)om.-1.17(نايصعلا...ساقفلل)هريغوساقوفل٢•



نايصعلاىلع–1.19(اًدئاز)om.–(برخي...نع)برخيامعافترانع

...on(مهنم..يتلا)ودعم).-

–.om(ةدع)(ةينيطنطسقلاةنيدم)ةينيطنطسقلاب-1.ؤفP.250 l. It

etita(بيراحنس)بيراخيس–.om(جركلامهو)1.4-.om(طارقب)

porroـ-1.7(سنمومكآربلا)سمونوكاربلاetsicinfra-l.8(هكلم...يف)•

om-l.و(هلا.ملا)شيجلااهيلالصيمل-l.o(ةلاسر)تلأسو-1.11

.l(ةـيحصلا)add.نيطنطسقكلملل–1.11-12 IT–(طرشبو)اوطرتشيو

.om.–l(ةريبكلا)ىربكلاــــ1.16(سوالوبوريجرألا) TS(مرك...ةالاوملاو)

desuntr1(نيطنطسقنكذأ)–.om(اهل...بسنلاو)1.17-.om

P.2541.5(ةميزعلامأتوهوةداعاعبارلامويلايفو)كلملاهاعدتساف

ةميزلاماتوهو-1.77-8(ةأرما٠٠٠حسف)ِهّلطتيفكريرطبلاسويسكألاحسفو

-HicdesimitCodex Berytensis cumse(مورلاةكلمم)هتمرحـإ.و

quenticlausulaدعسنيأاّنحويخيراتهيلاىهتناامرثآاذه.ًافدهللحبسلاو

يكاطنالا١ه





HuicHistoriaepretiumaddunt quaede orientalibus ecclesis

referuntur,necabalioauctorenarratasunt.Hisadde quodprima

vice opus in lucem edatur, cum nonnisi exiguampartemab eo

extraxerit cl.v.IB.R.von Rosenin suoopere linguamoscovita

sorripto deimperatore Basilio Bulgarochtonio(Petropoli,1883);

nonnulla etiam gallice translata recitavit Cit. Schlumberger

Parijis, 1900).

Textum hujus Appendicis B.Carra de Vaux, edidit ad fidem

duorum codicum, quorum alter antiquior et ad saeculum XV fa

oile pertingons, est Pariensis codex 291, supra littera B notatus,

Alter vero, littera C notatus, estinpossessione.("137رإ.82"ـf)

wiri IDamasceni Habib Zayyat, nunc Alexandriae degentis.

lnhoccodice quaedamdesideranturin prioribus librifoliis,

eapraccipue quaedeoriginibusFatimidarum narrantur(p.103);

atrmulta vicissim continet quae desunt sive in solo codice pari

siensi,uti epistolate inter Antiochemum patriarcham et Alexan

drinum(p.150),sive in cacteris etiamcodicibus,utiresgestine

post mortem Hakimi Caliphae (p.230), et tota historia regni

Romani Argyrensis. H. Zayyattotum codicempropria manu

transcripsit et plagulasCorrexit.

Tortius estcodex Petropolitanus, Pnotatus, qui satisan

tiqutus correctusque videtur. Narrationem de Ziiiiihiri caliphatu

bina recensione diversaque manuexhibetistecodex, quimagna

oup benevolentianobisParisiosmissusest. ExeodesumpsitVon

Rosen quae de Basilio retulit. Variantes lectioneshujuscodicis

circafinem operisinvenies(p.298-331).

(Quartustandemestcodex quemBerytiinschola Ciraecorum

Orthodoxorum comperitP.L.Cheikho;eiusnotitiam jam supra

dedimus (p. 331). Cum Petropolitano codice in pluribus con

gruit,emendatioremque textum refert; atin eo desunt quare in

secundo codiceadditasunt(Cfrp. 332-363).

Ethaecsatisvidenturdeopere JoannisAntiocheni.



Continet haec secmnda pars Animalium Eutychii, ultimam

Historiaeperiodum quam contexuit alexandrinusPatriarcha,ab

HegiraescilicetseuMahumetismi exordiisusque ad annum He

girae826(Christi938-939),duobusvidelicetannisantemortem

auctoris.

Ultraque pars editionis hujusadfidem codicis Universitatis

Berytensis subn"LXXXVII designatitradita est. Constat.codex

foliis 191 (31x21em, versus 19 insingulispaginis) ; exaratus

est diligenticura ab archidiacono Paulo Za'im, Macarii patriar

utiapparet ex,70زchae antiochenifilio, circa annum Domini lG

alio exemplariejusdemmanusejmsdemque temporis Alepiservato.

Ad calcem librillectiones variantes notavimus editionis

Pocockianae,0xoniidataeanno l658.iisquealiquotemendationes

genuimitextusadjunximus. Aliasautemlectionesrecensionesque

sedulo collegitB.CarradeWauxe codicibusparisiensibusBiblio

thccae nationalis quos litterisA(Ms.288) et F8(Ms.291)desi

gnavit;easinveniesadfinemutriusquepartis(1: 220-234 et

His Annalibus additamenta, quaedamadjunxit incertus

auctor.2127ـ2187). christianus in codice Parisiensi A( fol

Brewitter referunt precipuos Orientis eventus ab anno Hegirae

349 ad ann. 370 (0.960-980). Ea, quoque recensuit B.Carra

de Vaux (Cfr, II, 898-1898).

Estetaliudopusquod huicEutychiano operi adnexum est,

nempe Appendir ./oammis Antiochemi ad Annales alexandrini

Melchitarumpatriarchae. Hujus supplementi auctorin Historia

Medicorum(Ibn Abi0ceibilaII,87)vocaturYahialbnSaidIbn

Yahiaal-Antâki,ibique dicitur eum ex propinquis fuisse Sa'id

Ibn Batriq. Eutychianos Annales ab annoHegirae326,ubide

siveratPatriarcha,adannum ejusidem aerae417 perduxit, h.e.

abannoChristi938ad1087. Narrat Appendixistares gestas

magnimomenti;fuse enimrefert quaesubFatimidarumregno,in

AEgyptopraesertimetSyriaevenerunt.
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